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VOORWOORD

Als de avond valt…
De keuze voor ‘De Nacht’ als thema
voor het Erfgoedweekend van 2020
bleek hier in huis een onverwachte
voltreffer. Op zoek in de collectie naar wat de nacht
betekent in de geschiedenis van de Vlaamse beweging kwamen
enkele verrassingen naar boven. Collega’s stootten op thema’s die
net omwille van dit perspectief in het oog sprongen. Hun bevindingen leidden tot dit themanummer en tot een tentoonstelling die
vanaf 25 april 2020 in het ADVN te zien zal zijn. Bijzonder is ook dat
stagiairs publiekswerking intensief mee bij de voorbereidingen van
Erfgoeddag werden betrokken. Deze ervaring is zeker voor herhaling
vatbaar. De jonge en onbevangen kijk van Rosalie Verbist, Matilde
Ruppert en Mathias Bolssens werd bijzonder gewaardeerd.
De nacht heeft steeds een slechtere reputatie gehad omdat die een
en ander minder zichtbaar maakt en bijgevolg onverlaten vrij spel
geeft. Geheime, gewelddadige en onwettelijke acties worden dan
ook meer met de nacht geassocieerd. Maar de nacht brengt ook raad,
romantiek en plezier en verhult alles met een laagje avontuur en
mysterie. “Alleen tijdens de nacht schitteren de sterren”, aldus Winston
Churchill. De rol van beeldspraak werd door Andreas Stynen, docent
aan de KULeuven, in een inleidend stuk belicht. Dag en nacht, licht
en duisternis, leven en dood, deze tegenstellingen versterken de
retoriek van vele emancipatiebewegingen, ook die van de Vlaamsnationalistische. Rodenbach deed een appel aan de dichters om
het voortouw te nemen in de Vlaamse strijd. Onderzoeker Aragorn
Fuhrmann gaat in zijn bijdrage verder in op de nacht als meer dan
een decor, namelijk als protagonist in de Vlaamse poëzie. Doorheen
de geschiedenis bedienden dichters zich van het brede scala aan
emoties die de nacht oproept, van het duivelse duistere tot het
aantrekkelijke vreemde. Uit ‘Die Nacht’ van Friedrich Hölderlin spreekt
vooral weemoed en berusting over het moment dat de avond valt.
Voorzitter Dirk Rochtus plaatst in zijn Denkwoord deze romantische
dichter in het daglicht.
Getuigenissen van Taal Aktie Komitee-ers in het eerste ADVNerfgoedatelier werden samengebracht door publieksmedewerker
Sophie Gyselinck en stagiair Rosalie Verbist. De verhalen over de
extraparlementaire activiteiten tonen het zoeken naar een alternatieve vorm van actievoeren, waarbij de ludieke schildercampagnes

van Flor Grammens tijdens het interbellum als inspiratiebron
golden. De TAK-acties in en rond Brussel en in Voeren waren vooral
aanklachten van wantoestanden tegen de taalwetgeving. Minder
bekend was de ijver die het TAK aan de dag legde in het amnestiedebat. De initiatiefnemers hadden gematigde acties voor ogen, wat
hen onderscheidde van de radicalere opstelling van groepen als de
Vlaamse Militanten Orde, die in de beginjaren als de propagandadienst van de Volksunie opereerde. Hoofdarchivaris Tom Cobbaert
doet het verhaal van een nachtelijke teeractie van VMO in 1963 tegen
de verfransing aan de kust. Het met teer bekladden van Franstalige
opschriften en incidenten met protesterende getuigen leverden de
daders van de acties gevangenisstraffen en boetes op en vormden
mee de aanleiding voor de latere breuk met de Volksunie.
Ook in de bijdrage van onderzoeker Kasper Swerts komen nachtelijke gebeurtenissen aan bod die het daglicht schuwen: de aanslagen
op de IJzertoren en op de Leeuw van Waterloo. De link wordt gelegd
met de herinnerings- en vergeetcultuur.
Archivaris Jens Bertels initieert u in de Vlaamse feesten voor het
goede doel, meer bepaald voor de heropbouw van een nieuwe IJzerbedevaarttoren na de dynamitering ervan in 1946. De auteur blijkt
zich wel te kunnen vinden in een pleidooi voor het koppelen van het
nuttige aan het aangename.
In een laatste bijdrage gaat archivaris Sophie Bossaert in op de wording van de Vlaamse Automobielbond, aanvankelijk in de schaduw
van de Vlaamse Toeristenbond. Vanaf 1953 kwam een vrijwillige
pechdienst tot stand die tegen eind jaren ’60 uitgroeide tot een professionele pechverhelping. Vanaf dan kon men dag en nacht beroep
doen op de bekende zebrawagens van Wacht op de Weg, zoals er
een op de voorpagina van deze Mededelingen prijkt.
De uiteenlopende thema’s in dit nummer van ADVN-Mededelingen
geven u een voorproefje van de veelzijdige impact van de nacht op
de Vlaamse beweging die ook uit de tentoonstelling zal blijken. Wij
hopen u er te mogen verwelkomen.
Behalve als literaire constructie is de nacht overigens ook gewoon
een alledaagse lust en last voor eenieder van ons. Onder de auteurs
bevinden zich nogal wat nachtraven die, al dan niet door slapeloosheid geplaagd, het maanlicht aanwenden om bijdragen als deze af te
werken. [ann mares]
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COLLECTIE

vlaanderen door de nacht der tijden
Over de aantrekkingskracht van een metafoor
“Treedt op, mijn vlaamsche Kunstenaars, beschavers, volksverlichters!
Treedt op vooral, o vroede schaar van ons miskende Dichters! (…)
Gij, Dichters, hoogste macht der Kunst, verklaart het zinnebeeld.”
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In zijn lange gedicht Breydel & De Coninck (ca. 1879), geschreven als
onderdeel van een campagne om de Brugse Grote Markt met een
standbeeld van de helden van 1302 te tooien, schuwde Albrecht
Rodenbach (1856-1880) het pathos en allegorische voorstellingen
niet. De ‘wonderknape’ uit Roeselare legde de Maagd van Brugge
behoorlijk dwingende verzen in de mond: het was aan beeldhouwers, schilders, componisten maar vooral aan dichters om het
voortouw te nemen in de Vlaamse emancipatie – ze moesten het
licht over het Vlaamse volk laten schijnen. Anderen concentreerden
zich in hun verzen meer op de tegenhanger van licht: duisternis.
Dendermondenaar Emmanuel Hiel (1834-1899) bezong in zijn Julinacht – Groeningeveld (1887) een bewogen nachtelijke tocht over het
slagveld van 1302. Plots doemden talrijke schimmen op: het Vlaamse
leger van weleer was verrezen en behaalde vóór de ogen van de
dichter een klinkende overwinning, waarna die echter wakker schoot,
opnieuw de stilte van de duisternis opmerkte en verzuchtte:
“Het was een ijdle droom …
Ach, blik ik droef op Vlaandren nêer,
Dat ’t vreemde dient en huldt,
Dan zucht ik: Volk, gij lijdt zoo zeer, En ’t is uwe eigen schuld.”
Voor sommigen bleef het niet bij woorden. Na de onthulling van het
(voorlopige) standbeeld op de Groeningekouter (toen al veeleer een
keurig plantsoen dan een weidse vlakte) op 17 augustus 1902, brachten enkele honderden studenten de nacht in open lucht door, aan de
voet van het gedenkteken – voor de socialistische Vooruit een teken
van gierigheid, maar voor henzelf wellicht een zeer intense ervaring.
Het is slechts een handvol voorbeelden, maar er tekent zich toch
een patroon af: het contrast tussen licht en duisternis, tussen dag
en nacht, was een betekenisvolle tegenstelling. Wat die dan precies
inhield, werd treffend verwoord in de cantate bij de inhuldiging van
het grafmonument van Antwerps schrijver Hendrik Conscience in
1886. Op muziek van Peter Benoit klonken de woorden van Victor de
la Montagne:

De befaamde frontbrief van Filip De Pillecyn en Hendrik Borginon had meerdere metaforen
voor nieuw leven: de titel sprak over een (nieuwe) dageraad, de tweede alinea behandelde
al ‘den bloei van ons volkswezen’. [ADVN, Y128/1/3]

“[uw voorbeeld] leeft en het bloeit van geslacht tot geslacht,
en voert naar het licht ons door nevel en nacht.”
Met andere woorden: het licht symboliseerde de vrijheid en zelfontplooiing voor de Vlaamse natie, terwijl de duisternis een metafoor
was voor de voorafgaande periode van onderdrukking en miskenning van diezelfde natie. Het cruciale moment in deze beeldrijke

voorstelling was de overgang van nacht naar dag: wanneer het
daglicht doorbreekt, ontwaakt het Vlaamse volk en heeft het zijn
ware bestemming bereikt. Het is allerminst toeval dat de open brief
die Filip De Pillecyn en Hendrik Borginon in de herfst van 1917 van
aan het front de wereld instuurden de titel Vlaanderens dageraad aan
den IJzer kreeg: het unitaire België had afgedaan en moest worden
gefederaliseerd zodat “de twee bestanddeelen, het Vlaamse en het
Waalse, elk volgens zijn aard en aanleg” hun weg konden gaan, “elk
in de onbelemmerde ontplooiing van eigen cultuur”. De geschiedenis
kreeg zo een duidelijke richting: in deze essentialistische visie gold
het bestaan van een Vlaamse (en een Waalse) natie als onmiskenbare
realiteit, een entiteit met een afgetekende (voor)bestemming. Zelfbestuur voor Vlaanderen was even natuurlijk als het ochtendlicht dat
de nacht verjaagt.
Licht en duisternis vormen een krachtig begrippenpaar. De flaminganten waren dan ook niet de enige nationalisten die zich ervan
bedienden. Typerend is de titel van een in Londen uitgegeven krant,
die in haar eerste nummer, amper enkele maanden na de bewuste
frontbrief, onomwonden stelde dat een goede Belg zich onmogelijk

Links: Bij de organisatoren van
de eerste IJzerbedevaarten
leefde sterk de idee dat uit
de herdenking van de doden,
zowel die van 1302 als van
de Groote Oorlog, een nieuw
en sterker Vlaanderen zou
ontstaan. Niet toevallig koos
men voor het beeld van een
opgaande zon om af te rekenen
met de ellende van oorlog en
bezetting. [ADVN, VX24.5]
Rechts: Verzekeringsgroep
Noordstar-Boerhaave koos voor
haar kalender van 1937 een
voorstelling van het slagveld
van de Guldensporenslag.
Tussen de lijken van de gesneuvelden prijkte de vrouwenfiguur
van het Groeningemonument,
een bron van licht in duistere
tijden. [ADVN, VKA134]
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Weekblad Ons Volk Ontwaakt (19111976) gaf in zijn titel én hoofding
een heel programma weer: een
harmonisch, landelijk Vlaanderen
met familie en samenhorigheid
tussen de verschillende standen als
hoekstenen zou vanzelf een nieuwe
dageraad kennen. [ADVN, VY103]
Symbolen kunnen meerdere betekenissen hebben. De nacht was
voor nationalisten vaak een metafoor voor duisternis en onderdrukking, maar in zijn gedicht (en latere
lied) Goede nacht! zag Hendrik
Conscience de nacht integendeel
als een moment van rust en hoop.
[ADVN, VBRC1052]

een unieke identiteit toe, koesterden haar aanhangers de idee van
een harmonieuze eenheid, waren er helden (haast zonder uitzondering mannen) die voor het eigen volk streden en werd de nationale
geschiedenis als een continu proces voorgesteld waarin de natie
almaar dichter bij zichzelf komt – met licht/donker als een courant
symbolenpaar.
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achter de taalstrijd kon scharen: De Dageraad. Voor de belgicistische
redacteurs was in de zomer van 1914 een nieuwe nacht ingetreden,
die samen met ‘de afschuwelijke bende’ – Duitsers én activisten –
moest worden verdreven. Maar ook elders, zowel in grote natiestaten
als bij nationale minderheden zonder eigen staat, had het dubbele,
dynamische symbool een prominente plaats in het discours. Toeval
is dat niet. In de woorden van de Franse historica Anne-Marie Thiesse
is immers "rien de plus international" dan de vorming van nationale
identiteiten. Haar Duitse collega Stefan Berger bracht heel wat
van de overeenkomsten in het narratief van negentiende-eeuwse
Europese nationale bewegingen in kaart. Zo schreef elke natie zich

Meer nog, de begrippen duiken ook in heel andere dan nationale
contexten op. De socialistische beweging bedient zich er graag van –
alleen al het openingsvers Ontwaakt, verworpenen der aarde! in het
linkse strijdlied bij uitstek, de Internationale – terwijl avant-gardistische kunstenaars zich na de Groote Oorlog achter het Antwerpse
tijdschrift Lumière (1919-1923) schaarden om een lans te breken voor
een moderne, uitgezuiverde beeld- en muziektaal. Een bekendere
cultuurbeweging die zich het beeld van het licht toe-eigende, was
natuurlijk de Verlichting. De aanhangers van de deze vooral achttiende-eeuwse stroming, elders niet minder veelzeggend gekend als
Lumière(s), Enlightenment, Aufklärung of Illuminismo, wilden afrekenen met de traditionele consensus van wat ze het ancien régime
begonnen te noemen. Tegenover vorstelijk absolutisme, religieus
dogmatisme en cultureel formalisme plaatsten ze een grenzeloos
vertrouwen in de menselijke Rede: wat niet rationeel kon worden
gelegitimeerd, had niet langer recht van bestaan. Dit nieuwe geloof

werd krachtig verbeeld in het
frontispice van de befaamde
Encyclopédie (1751-1772), het
monumentale project van Denis
Diderot en Jean d’Alembert dat
het hele Verlichtingsprogramma
moest bundelen. De allegorische voorstelling die samen met
de laatste twee van in totaal
achtentwintig volumes werd
verspreid, gaf de waarheid weer
als een vrouwenfiguur én een
bron van helder licht, dat slechts
kon schijnen omdat twee andere
personages, de Rede en de
Filosofie, haar sluier weghaalden.
Theologie, de vroegere gids, was
op haar knieën gevallen om het
nieuwe licht te ontvangen. Toen
Rodenbach ruim een eeuw later
‘volksverlichters’ in zijn poëzie
opvoerde, had hij iets gelijkaardigs in gedachten: Vlaamsgezinde
kunstenaars moesten aan het
volk de grootsheid van de
Vlaamse natie tonen.
De metafoor gaat echter nog veel verder terug dan Montesquieu,
Voltaire of John Locke. Met name het christendom, nochtans een
van dé pijlers van het verfoeide ancien régime, kende een lange
en fundamentele tegenstelling tussen licht en donker. Al in het
vierde vers van Genesis, het scheppingsverhaal waarmee het Oude
Testament opent, “scheidde [God] het licht van de duisternis”. In de
joods-christelijke traditie werd het geloof zelf als het Licht benoemd:
bovennatuurlijke kennis van goddelijke oorsprong haalde de gelovigen uit de duisternis van onwetendheid en beloofde hen verlossing.
De evangelist Johannes zou dan weer de figuur van Christus een
centrale plek in de symboliek geven: “Ik ben het licht van de wereld.
Wie Mij volgt, dwaalt niet rond in de duisternis, maar zal het licht van het

Encyclopédie, frontispice door CharlesNicolas Cochin. De voortrekkers van de
Verlichting zagen het als hun missie om de
duisternis van onwetendheid te verjagen
en het licht van de Rede te laten schijnen.
[Wikicommons]

leven bezitten” (Joh 8:12). Ook dit
discours was de flaminganten
natuurlijk niet onbekend. Dichter
Prudens Van Duyse (1804-1859)
zette de metafoor in beide betekenissen in bij zijn grafrede voor
Martin-Joseph Mengal (17841851). Op het Campo Santo rustte
de componist in het gezelschap
van enkele boegbeelden van
de Vlaamse zaak, strijders “voor
beschaving, voor het licht”. Maar
even goed lag het kerkhof op
de heuvel waar ooit de heilige
Amandus met zijn preken een
overwinning van het christendom “op Germaansche duisternis”
had behaald.
Het mag duidelijk zijn: beeldtaal
van licht en donker heeft een
grote aantrekkingskracht, legitimeert uiteenlopende en soms tegenstrijdige ambities haast intuïtief
als een zaak van goed tegen kwaad. De Franse filosoof Jacques
Derrida noemde de tegenstelling “un très vieux sujet (…qui) occupe
l’Occident” en de Amerikaanse communicatiedeskundige Michael
Osborn categoriseerde haar daarom als een ‘archetypische metafoor’,
een zinnebeeld dat doorheen uiteenlopende culturen en tijdperken
standhoudt omdat het in fundamenteel menselijke ervaringen is
geworteld. Zonder licht is de mens een hulpeloos wezen, niet in staat
om de omringende wereld te vatten. Vanwege hun appel op een
fundamenteel overlevingsinstinct hebben licht en donker een grote
overtuigende kracht, zijn het dankbare termen in gewichtige aangelegenheden. Dat deze binaire tegenstelling de realiteit zonder veel
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erfgoeddag in het advn
Als de avond valt
nuance in een rechtlijnige tweedeling opsplitst, vergroot de retorische kracht van de metafoor enkel. Dat bleek in 1893 opnieuw op het
Campo Santo, ditmaal bij het graf van Jan Frans Willems (1793-1846).
Door de letterkundige te situeren in een tijdperk waarin “ons licht
had uitgeschenen / in nacht van wee en dwang”, had priester-leraar
Hendrik Claeys aan slechts enkele woorden genoeg om duidelijk te
maken dat Willems terecht de ‘Vader van de Vlaamse beweging’ werd
genoemd, dat zijn bijdrage niet te overschatten viel. In de afwisseling
van nacht en dag lag een kans om een overtuigende boodschap te
brengen die vele anderen, binnen en buiten de Vlaamse beweging,
niet lieten liggen. [andreas stynen]
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Bronnen bij deze bijdrage: S. Berger, The power of national pasts: writing national history in
nineteenth- and twentieth-century Europe, in: S. Berger (ed.), Writing the nation. A global
perspective, Basingstoke, 2007, pp. 30-62; M.B. Castañón Moreschi, Rethinking the metaphor
of light: María Zambrano in dialogue with Jacques Derrida and Hans Blumenberg, in: History
of European Ideas, nr. 44, 2018, pp. 913-924; G. May, Observations on an allegory: the
frontispiece of the “Encyclopédie”, in: Diderot Studies, nr. 16, 1973, pp. 159-174; M. Osborn,
Archetypal metaphor in rhetoric: the light-dark family, in: Quarterly Journal of Speech, nr. 53,
1967, pp. 115-126; A. Stynen, Een geheugen in fragmenten. Heilige plaatsen van de Vlaamse
beweging, Tielt, 2005.
Kransneerlegging bij het graf van Peter Benoit op het Antwerpse Schoonselhof door Karel
Peeters en August Borms (29 juni 1934). Naast nacht/licht was dood/leven een verwante
symbolische tegenstelling in ieder nationalisme. Het verklaart waarom begraafplaatsen een
belangrijke plek van herbronning waren. [ADVN, VFA269]

De dichter die zwelgt in donkere metaforen, de feestvierder op zoek naar
zorgeloosheid, de opstandige tijdens een heimelijke plakactie … Wie
waakt er bij nacht in de geschiedenis van de Vlaamse beweging? Welke
verhalen ontluiken in het duister? Ontdek het in het ADVN.

ERFGOEDDAG IN HET ADVN
Expo 'Als de avond valt'
25-26 april, 10-17u.
vrij toegankelijk
Nadien is de expo te bezoeken tijdens de weekdagen, van 9 tot 16u.
De expo is gesloten tijdens het weekend en op feestdagen.
Groepsbezoek kan enkel op afspraak.
De tentoonstelling loopt tot 31 augustus.

de nachtelijke avonturen van het taal aktie komitee (tak)
De beginjaren op de barricades
“Het begon eigenlijk allemaal toen we in 1975 iedere zondag met de auto
van Piet De Pauw naar Schaarbeek trokken en om 9.00 uur ’s ochtends
aanbelden bij burgemeester Nols. Aan de deur van zijn appartement
riepen we met een tiental TAK’ers: ‘Nols, wanneer ga je de wet toepassen?’ Hij liet zich niet zien maar stuurde de politie op ons af. De sfeer
werd steeds grimmiger. Zo ontstonden de betogingen in Schaarbeek.”
Tijl Waelput - 2020
Het Taal Aktie
Komitee – kortweg
het TAK – was van
bij de oprichting een
befaamde actiegroepering binnen de
Vlaamse beweging,
die zich hoofdzakelijk
inzette voor het naleven van de taalwetten.
De eerste jaren van
het TAK lezen als een
register van opeenvolgende campagnes. Na
elke actie volgde al
snel een nieuwe; het
aantal op de teller is
amper bij te houden.
Vandaag waakt het
TAK naar eigen zeggen
nog steeds over het
gebruik van de Nederlandse taal in de faciliteitengemeenten.
Het TAK maakte in de loop der jaren een opmerkelijke evolutie door.
Want wat eens van start ging als een kleine groep van geëngageerde
Boven: Het TAK organiseerde tussen 1974 en 1976 verscheidene betogingen in Schaarbeek.
Op 16 maart 1975 werd de betoging van het Taal Aktie Komitee mee ondersteund door de
Volksunie. [ADVN, VGA68]
Rechts: De Vlaamse beweging sloot Tijl Uilenspiegel - de rebel, de kwajongen en grappenmaker - in haar hart. Hij werd een symbool van de Vlaamse identiteitsvorming. Ook het TAK wist
hem te vereenzelvigen met zijn acties. [ADVN, F285]

jongeren die met veel branie enkele ludieke en impulsieve campagnes bedachten en uitvoerden, groeide gaandeweg uit tot een
sterker georganiseerde equipe die op grote schaal en herhaaldelijk
voor politieke hete hangijzers op de barricades sprong, soms met
verstrekkende gevolgen.
Als aanvulling op de TAK-archieven in het ADVN werden op 15 januari 2020 verschillende (oud)-leden van de groepering samengebracht.
In dit eerste ‘erfgoedatelier’ werd het woord gegeven aan de oudTAK’ers om zo een persoonlijke blik te vergaren over de acties die de
groepering in het eerste decennia opvoerde. Tegelijkertijd vormde
de persoonlijke toets een verrijking voor het audiovisueel TAK-archief
dat in het ADVN gehuisvest wordt, waardoor het archief verruimd is
kunnen worden, en verschillende mysteries opgeklaard werden. Het
artikel vloeit voort uit de vele getuigenissen die de middag rijk was.
In deze bijdrage leggen we onze focus op de beginjaren van het TAK:
cruciale jaren waarin een groeiproces voelbaar is en de actiegroep
geleidelijk aan in
staat is om met
afwisselend succes
media en politiek
te bespelen. Het
nachtelijke gebeuren krijgt voor deze
speciale gelegenheid extra aandacht.
Van het hete
Schaarbeek met de
befaamde Lokettenkwestie over de
ruige wandelingen
in de grensgemeenten van Voeren tot
het amnestiedebat
en het bezoek van
de paus: het TAK
ging duidelijk niet
over een nacht ijs.
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Enkele TAK’ers in een rubberen
bootje op de slotgracht van het
domein Hertoginnedal. Met vooraan Erik Bogaerts (links) en Guido
Pauwels (rechts) en achteraan
Charlier. [ADVN, VB486]
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Het prille begin
“Op 28 juli 1973 hebben
we met zes TAK’ers op het
domein van Hertoginnedal
overnacht, na langs een overwelfde slotgracht te zijn binnengeslopen.
Rubberboten werden ons ’s nachts over de omheining toegegooid. Met
deze hebben wij ’s anderdaags de ministers vanop de vijver verrast met
een reuzenspandoek ‘Brussel=19’ en een grote leeuwenvlag. We hadden
veel plezier omdat niemand aan ons kon. Duikers werden ingeschakeld,
met een machinegeweer werden we op het droge gehaald. De militanten waren te vuil zodat we allen te voet naar het politiekantoor moesten,
zes kilometer verderop. We werden begeleid met het geweer in de rug.
Tot slot van dit gebeuren heb ik zelf in het politiekantoor het verslag
uitgetypt. Het was een geslaagde actie!” Piet De Pauw - 1995
In de nacht van 11 op 12 september 1970, in volle verkiezingsstrijd,
kwam het tot een incident tussen plakploegen van de toenmalige
Volksunie (VU) en het Front Démocratique des Francophones (FDF),
waarbij een lid van het FDF, Jacques Georgin, stierf. Negen Vlaamse
plakkers werden vervolgd,
onder wie Roger Van Ransbeeck, een vroeger lid van
de Vlaamse Militanten Orde/
Links: Vlak voor het Schaarbeekse
gemeentehuis werden de duizenden
betogers door Friese ruiters op afstand
gehouden. De betoging ging op 16
maart 1975 deels over het grondgebied
van Evere en deels over dat van Schaarbeek. [ADVN, Dann, A672]
Rechts: In de zomer van 1975 was de
Lokettenkwestie een veelbesproken
onderwerp. Het weerhield cartoonisten er niet van om te alluderen op dit
thema. [ADVN, F285]

Organisatie (VMO). In de nasleep daarvan kwam Van Ransbeeck tot
de vaststelling dat er nood was aan iets nieuws en stichtte hij met
zijn advocaat Piet De Pauw en taalactivist Flor Grammens het Taal
Aktie Komitee. Na de voetmars van Gent naar D’Hoppe, ingericht
door dit trio, werd de nieuwe actiegroep op 26 maart 1972 boven het
doopvont gehouden. Het TAK had de bedoeling in groep directe en
radicale Vlaams-nationalistische acties te voeren. Het Komitee was
geen organisatie en wilde veeleer gezien worden als een overkoepelend orgaan van bestaande strijdverenigingen. Het voorzag enkel
een TAK-raad, waarin een tiental mensen zaten die de acties uitstippelden. De drijvende kracht achter het Komitee werd Piet De Pauw.
De beginjaren van het TAK werden gekenmerkt door een breed scala
aan acties, die zich onder meer toespitsten op de taaltoestanden in
Brussel en de randgemeenten. Tussen oktober 1974 en het midden
van 1976 had de TAK-agitatie vooral betrekking op de taalsituatie in
Schaarbeek. In het gemeentehuis waren sinds 1971 aparte loketten
ingericht: zes voor de Franstaligen en een voor de Nederlandstaligen.
De loketten werden bemand door ééntalige ambtenaren, een regeling die in strijd was met de taalwet van 1962. De situatie werd scherp
en bij herhaling aangekaart en veroordeeld door het Taal Aktie
Komitee dat geregeld de FDF-burgemeester Roger Nols tegen zich in
het harnas joeg. Het zou, ondanks het samenscholingsverbod, twee
jaar lang talloze ‘blitzacties’ voeren in de straten van de Brusselse
gemeente. De zomer van 1975 in Schaarbeek ging de geschiedenis in

als een steeds vinniger wordend
strijdtoneel waarbij het vaak tot
harde confrontaties kwam met de
Brusselse politie.
“Wij trokken elke week naar Schaarbeek, dikwijls met veel geweld,
waarna we met z’n allen werden
opgepakt en afgevoerd. Ik weet nog
dat Piet De Pauw op voorhand contact opnam met de rijkswacht om te
bemiddelen. Zelf staken we karton
in onze petjes om ons te beschermen tegen de matrakken van de
politietroepen.” Tijl Waelput - 2020
De veruit belangrijkste ambitie van het Taal Aktie Komitee was de
herhaling van iedere actie. Door campagnes telkens te hernemen,
legde het TAK de vinger op de wonde en bepaalde het bijgevolg
indirect de agenda van de nationale politiek. In februari 1975 trokken
TAK-leden tot vijf keer toe ’s avonds naar het huis van Leo Tindemans
in Edegem. Vlakbij de woonst van de toenmalige eerste minister
hielden verscheidene TAK’ers toespraken over de aanslepende
Lokettenkwestie. De premier werd telkens weer gewezen op de
taalperikelen in Schaarbeek die zonder een oplossing dreigden te
eindigen in een regeringscrisis.

In februari 1975 troepten TAK-jongeren
samen voor de woning van de eerste minister Leo Tindemans in Edegem. De betogers
herhaalden vijfmaal de actie ondanks het
samenscholingsverbod dat werd opgelegd
door de burgemeester. [ADVN, Dann, VFB3]

troepen leek alsof het om vals
alarm ging. Na een paar uurtjes
duimendraaien in Asse zakten
we in de namiddag toch af naar
Schaarbeek, de spuitbussen in de
aanslag onder onze parka met
in ons zog de fotograaf Danny
[Cortier]. Voor er iemand goed
en wel kon reageren, werden alle
Franstalige opschriften met verf
overschilderd. Agenten grepen
ons in de kraag en sloten ons na verhoor op in de kelder van het stadhuis.
Die nacht zouden we niet in ons bed slapen en brachten we door met
kaarten en het oprakelen van anekdotes. De volgende ochtend werden
we naar het justitiepaleis gebracht, waar we ieder afzonderlijk in een cel
werden opgesloten. Na een ondervraging door de procureur, werden we
op vrije voeten gesteld. We wachtten in de vrieskou tot iedereen vrij was
om huiswaarts te keren.” Joris Berlaen – 2020

Het hoog Uilenspiegelgehalte dat aan het TAK werd toegeschreven,
had de bedoeling te zorgen voor een frisse wind op het gebied van
actievoeren. Die tactiek en spontaneiteit werden ook opgemerkt
door de pers en zouden meermaals de media beroeren. Originele
krantenkoppen en cartoons speelden in op de vaak onverwachte
TAK-avonturen.

In maart 1976 bevestigde de Raad van State de onwettigheid van de
lokettenregeling in Schaarbeek. Het conflict zou echter nog enkele
maanden aanslepen. Toen men in Etterbeek en Vorst eenzelfde
taalbeleid dreigde in te voeren, werd Tindemans verplicht een regeringscommissaris aan te stellen die de kwestie in Schaarbeek moest
oplossen. Het was voormalig krijgsauditeur Walter Ganshof Van der
Meersch die op 2 juni naar het Schaarbeekse gemeentehuis trok, en
na het openbreken van de deur de eentalige borden wegnam. De
Lokettenkwestie leek hiermee afgesloten.

“In samenspraak met Piet De Pauw planden we een verfactie in de lokettenhal van het Schaarbeekse stadhuis. Er werd telefonisch afgesproken
in een café aan de Brusselse Koninklijke Vlaamse Schouwburg, waar
tot onze verbazing een politiemacht met overvalwagens stond. Na
een ‘schijnvergadering’ vertrokken we, zodat het voor de veiligheids-

Van wandeling tot betoging
“We wilden heel bewust ‘de Voer’ doen ontploffen. Vaak bezochten we
’s avonds een Franstalig café waar we Vlaams-nationalistische liederen
zongen. Één keer zijn we daardoor met een bus zonder ruiten weer naar
huis moeten keren.” Jan de Vogeleer - 2020
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In 1977 nam Piet De Pauw ontslag uit het TAK. Hij zou zich voorts
engageren in de Vlaamse Republikeinse Beweging, een Vlaamsnationalistische groepering die hij een jaar eerder had opgericht in
de schoot van het Taal Aktie Komitee. De Pauw werd opgevolgd door
Eric Crommelynck, onder wiens leiderschap het TAK een tweede
adem vond. In de periode van 1978 tot 1982 legde de actiegoep zijn
aandacht grotendeels bij het dossier Voeren. De enclave tussen de
provincie Luik en Nederlands-Limburg was sinds de vastlegging van
de taalgrens in 1962 officieel een Nederlandstalige faciliteitengemeente. De nieuwe indeling volgens taal zorgde ervoor dat Voeren
in twee kampen werd verdeeld: de Nederlandstalige Voerenaars
verenigden zich politiek in de Voerenbelangen en de Franstaligen
en Luiksgezinden bundelden hun krachten in de partij Retour à
Liège. Deze laatste haalde in 1982 een absolute meerderheid. De
overheveling van de Voerstreek naar de Vlaamse provincie Limburg
resulteerde drie decennia lang in verhitte taaldebatten en politiek
getouwtrek dat in 1987 met de burgemeesterskwestie Happart zou
leiden tot de val van de federale regering (Martens-VI).
Tijdens de beginjaren organiseerde het TAK geregeld geanimeerde
en geweldloze wandelingen door de Voerdorpen. In januari 1978 echter kwam het tot een hevig incident tussen militanten van het TAK
en aanhangers van de Action Fouronnaise. Deze Franse actiegroep

Ludieke campagnes waren nooit veraf. Tijdens een zomerkamp in Voeren in 1987 staken
TAK’ers op het marktplein van ’s-Gravenvoeren een pop die Happart moest voorstellen in
brand. [Collectie Erwin Brentjens]

verdedigde de Franstalige eisen in Voeren en stond lijnrecht tegenover het TAK. Het was de voorbode voor vier jaar lang betogingen
met harde en grimmige conflictsituaties tussen Vlaamse actiegroepen, politiekorpsen en Franstalige Voerenaars. De wandeltochten
werden uitgevoerd onder de dekmantel van de zelfopgerichte vzw
Wandelgroep Tijl die het TAK de legitimiteit gaf om in de Voerstreek
te marcheren. Ondanks het herhaaldelijke samenscholingsverbod,
de avondklok en het afsluiten van bepaalde hoofdwegen, bleef de
Voercampagne de agenda van het TAK domineren. Zo nu en dan
sloten ook leden uit de Vlaamse Militanten Orde, Voorpost of de
Volksunie zich aan bij de betogingen, wat een radicaler beeld van de
acties opleverde. Dankzij de veelvuldige media-aandacht manoevreerde het TAK zich in de schijnwerpers en mobiliseerde het nieuwe
geïnteresseerden voor latere acties.
“Ik herinner mij een nachtelijke actie in de Voerstreek, waar we een
Happart-pop in brand staken op het gemeenteplein van ’s-Gravenvoeren.
Eerst was er een andere plaats afgesproken omdat te doen, maar er

Met de door het TAK opgerichte vzw wandelclub Tijl konden aan de start van de Voerencampagne wandelingen begeleid worden en onder toezicht gebeuren van de ordediensten.
Wanneer de wandelingen echter meer het karakter van betogingen kregen, werd de vzw uit de
Vlaamse Wandelbond gezet. [ADVN, Dann, A1428]

stond een vrachtwagen gevuld met een brandbare vloeistof of gas. Dus
dat hebben we daar voor alle zekerheid niet gedaan.” Erwin Brentjens 2020

jaar lang organiseerde het Taal Aktie Komitee onder leiding van
woordvoerder Erwin Brentjens kleine en grote acties, die de nodige
mediabelangstelling genereerden.
De amnestiecampagne werd in gang getrapt met een open brief
gericht aan de paus. In die brief vroeg het TAK de paus om bij zijn
bezoek aan België een “kristelijke oproep te doen tot vrede en verzoening”. Om zijn woorden kracht bij te zetten, liet het TAK zoveel
mogelijk brieven ondertekenen door geestelijken die steun betuigden aan de oproep. Het resultaat van de petitie werd op 6 november
1984 door Erwin Brentjens, Anton Van Wilderode en Karel Stappers
persoonlijk aan de paus overhandigd.

Eind 1981 besliste het TAK de Voercampagne te stoppen. De TAK-raad
meende dat de wandelingen hun doel hadden bewezen en dat verdere confrontaties enkel in het voordeel van de Franstaligen zouden
spelen. De stopzetting van de wandeltochten betekende niet het
einde van de Voercrisis. In 1982 zou de benoeming van de Franstalige
José Happart tot burgemeester van het Nederlandstalige Voeren vier
jaar lang de nationale politiek beheersen. Tot een vergelijk kwam
het pas tijdens de onderhandelingen voor de regering Martens-VIII
in 1988. Cruciaal in het regeringsakkoord was dat er niet aan de taal- “Tijdens de audiëntie heeft de paus niets tegen mij gezegd, maar heel
grens werd geraakt maar dat bepaalde faciliteiten, onder andere voor onze delegatie was er van overtuigd dat hij tot in de finesse gebrieft was
Voeren, in de grondwet werden ingeschreven. Happart legde zich
over het waarom, de achtergrond en de boodschap van de actie. In de
neer bij het akkoord voor de staatshervorming. Hij stond de burgeTAK-raad hadden we dit alles uitgedacht met het doel om niet als voetmeesterssjerp af ten voordele van Nico Droeven, die op 1 januari 1989 noot in het pausbezoek te verdwijnen, maar in totaliteit het evenement
werd benoemd. Hiermee kwam een einde aan de Voerense kwestie.
te kunnen beheersen.” Erwin Brentjens - 2020
“Vergeet de grieven uit het verleden”
“Midden jaren 1970 hielp ik op een zomernacht mee met het ophangen
van een amnestie-spandoek, vlakbij de E40. Langs een stelling aan de
kerktoren van Sint-Denijs-Westrem klauterden we omhoog, achteraf
gezien een hachelijke onderneming. Eens boven gekomen, moesten we
over balkjes van de ene stelling naar de andere, kwestie van het spandoek op de juiste plaats te krijgen en dat terwijl de klokken begonnen te
luiden.” Joris Berlaen - 2020
Reeds in de beginjaren was ijveren voor amnestie – eerherstel voor
Vlamingen met een collaboratieverleden – prominent aanwezig in
het TAK-programma. Het duurde tot 1983 voor het Aktie Komitee een
plan uitwerkte om over heel Vlaanderen een reeks van amnestieacties te realiseren. De aanleiding voor de nieuwe campagne was het
toekomstige bezoek van paus Johannes Paulus II aan België, dat zou
plaatsvinden in 1985. Het TAK wilde dat moment aangrijpen om het
thema uitdrukkelijk onder de publieke aandacht te brengen. Twee
Op 12 mei 1985 bezoekt de paus Mechelen. De foto werd genomen door de huisfotograaf van
het TAK: Victor Meulenbergs, kortweg Fik. [ADVN, VY158]

Aansluitend op de pauselijke audiëntie reisde enkele weken later
een TAK-delegatie opnieuw naar Rome, dit keer met de bedoeling
prominent aanwezig te zijn bij de pauselijke kersttoespraak op het
Sint-Pietersplein. Op 25 december 1984 verspreidden een twintigtal
TAK-leden zich ongemerkt over het plein met leeuwenvlaggen en
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een amnestiespandoek in de aanslag. Tijdens het urbi et orbi filmde
de Italiaanse televisie voor een breed publiek de Vlaamse eis voor
verzoening en vergeving. Het TAK keek na de feiten vol trots terug op
deze daad, die in zijn ogen meer dan geslaagd was. Het zat daarmee
in de laatste rechte lijn voor het pausbezoek op 12 mei 1985.
Met de woorden “vergeet de grieven uit het verleden” nam de paus
afscheid van het land. Voor het TAK was deze uitspraak het bewijs
dat de amnestieactie haar doel had bereikt. De twee jaar durende
campagne had de problematiek opnieuw bespreekbaar gemaakt,
vooral op politiek vlak, en kon succesvol worden beëindigd. Zeker
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niet onbelangrijk in dat verband is het feit dat de campagne breed
gedragen werd en vooral uit katholieke hoek op heel wat steun kon
rekenen. Maar bovenal had de amnestieactie een kentering veroorzaakt in het aanzien van de actiegroep. Doordat deze op een serene
manier te werk was gegaan en een zorgvuldig plan had uitgewerkt,
begonnen buitenstaanders de actiegroep anders te percipiëren. Zelf
was het TAK er stellig van overtuigd dat de amnestiecampagne een
iconisch gebeuren was voor de Vlaamse beweging en van symbolisch belang werd. Het was voor het TAK een mooi sluitstuk voor de
Vlaamse zaak na deze eerste jaren ‘op de barricades’.
[sophie gyselinck & rosalie verbist]

Bronnen bij deze bijdrage: P. De Pauw, R.
Ranke & L. Volckaert, 2 jaar prikakties, Olsene, 1974; H. Cuypers & H. Verachtert, Kijk
en Leesboek. Tien jaar TAK, Deurne, 1982;
G. Moons (samensteller), Vergeet de grieven
uit het verleden! Bedenkingen en nota’s in
verband met de amnestiecampagne van het
Taal-Aktie-komitee rond het Pausbezoek,
Gent, 1985; Ba. De Wever, Taal Aktiekomitee
(TAK), 2020 op: https://nevb.be; C. Kesteloot, Voeren, 2020 op: https://nevb.be; H.
Defoort, Lokettenkwestie, 2020 op: https://
nevb.be; B. Hermans, De straat op van
d’Hoppe tot in Voeren. Het Taalaktiekomitee
1972-1983, Leuven, 2011 (onuitgegeven
licentiaatsverhandeling); A. Jocqué, De
kwestie Voeren. De val van de regering
Martens-VI, in: ADVN-Mededelingen, 37,
2012, pp. 4-8.

De pauscampagne van het TAK werd gepromoot met een affiche van Dirk Dieleman. De
paus werd afgebeeld op de bedevaartweide
tussen de IJzertoren en de Pax-poort in.
Initieel had het TAK de bedoeling om de
paus tot in Diksmuide te brengen, maar de
paus kwam er niet. [ADVN, VAFB3]

constructief de nacht in
Galabals voor de wederopbouw van de IJzertoren
Ik was veertien jaar oud en mijn leerkracht
Nederlands schotelde de klas het Volkskrantartikel ‘Kunnen feesten de wereld redden?
NEE’ van de Nederlandse journaliste Marcia
Luyten voor. Het artikel was opgevat als
een maatschappijkritisch stuk, maar dat
drong niet tot me door: de suggestie dat
we al feestend de wereld konden verbeteren, nestelde zich in mijn wereldbeeld. Het
waren de beginjaren van Music for Life in
het Glazen Huis, waar ik meer dan een keer
met verkleumde handen wat geld in een
doorzichtige koker liet vallen. Voortaan
zou ik deelnemen aan evenementen die de
bezoeker amusement én morele genoegdoening opleverden.
Ik dacht dan ook meteen aan het artikel
van Luyten toen het ADVN besloot om rond
het thema nachtelijke acties te werken. Er is
namelijk meer dan het bekende activisme,
meer dan de subversieve en vaak heimelijke
acties. De nacht kan ook het moment zijn
om, bijvoorbeeld, al feestend een bijdrage
te leveren aan een doel of een organisatie.
Laten we daar toch even wat aandacht aan
besteden.
Zoals bekend werd de IJzertoren, na een
mislukte poging op 16 juni 1945, in de nacht
van 15 op 16 maart 1946 gedynamiteerd. In
eerste instantie bouwde men tussen het
puin het bekende witte heldenkruis met
de versregel van Cyriel Verschaeve. Vanaf
1949 begon de opruiming van het puin, dat
onder andere gebruikt zou worden voor de
opbouw van de Paxpoort, die vanaf 1950 de
site karakteriseerde. Ondertussen bediscussieerde en finaliseerde men de plannen voor

de nieuwe IJzertoren, waarbij
men uiteindelijk opnieuw voor
de plannen van Roger Van
Averbeke koos. De IJzertoren
zou zijn vorm grotendeels
behouden, maar aanzienlijk groter worden. Op de
IJzerbedevaart van 1952 legde
toenmalig voorzitter van het
IJzerbedevaartcomité Jan F.
Fransen de symbolische eerste
steen. De wederopbouw zou
meer dan een decennium
duren; de plechtige opening
van het nieuwe monument
vond plaats op de bedevaart
van 22 augustus 1965.
De voornaamste reden
waarom de bouwfase zoveel
tijd had gevergd, was geldgebrek. De kostprijs van de
hele operatie werd geraamd
op 18,5 miljoen frank, waarvan
een aanzienlijk deel bekostigd
werd door de subsidie van 15
miljoen frank van de homogene regering van Joseph
Pholien. Met een uiteindelijk
prijskaartje van 27 miljoen was de raming
echter verre van accuraat en dus ook de subsidie onvoldoende. Een lange en gevarieerde
zoektocht naar alternatieve financiering
begon en wie slecht begroot, moet creatief
zijn. Verschillende manieren van geldinzameling werden gecombineerd: intekenkaarten,
ereaandelen, kunstveilingen, ‘de Sporenslag
der Vlaamse Schrijvers’, steunlijsten, maar
bijvoorbeeld ook de bekende kruiskopactie.
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De wederopbouw van de IJzertoren was een werk van lange
adem. De IJzerbedevaart van 1953 had, zoals te zien op de
affiche van Luc Verstraete, “Vlaanderen herbouwt zijn toren”
als thema. De werken zouden nog langer dan een decennium
duren. [ADVN, VAFA2300]

Er was echter ook nog een minder bekende,
maar veel aangenamere manier om de
wederopbouw van de IJzertoren financieel
te steunen: de deelname aan een galabal
of volksavond. Vanaf het begin van de jaren
1960 werden op regelmatige basis dergelijke
evenementen georganiseerd. De bouwwer-
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ken naderden op dat moment de eindfase,
maar er waren nog heel wat financiële
inspanningen nodig. Daarbij rekende het
secretariaat van het IJzerbedevaartcomité
ook op lokale en externe initiatieven.
In de jaren 1960 en 1961 droegen verschillende plaatselijke comités hun steentje bij
door Vlaamse volksavonden te organiseren.

Op 26 januari 1960, bijvoorbeeld, organiseerde het IJzerbedevaartcomité van Hove
een Vlaamse volksavond voor de wederopbouw van de IJzertoren. Ook in 1957 en 1959
nam ze de organisatie van een dergelijke
activiteit op zich. In 1960 vonden voorts
nog volksavonden plaats van het Kempense
comité in Turnhout en het comité in Rillaar.
In 1961 waren het IJzerbedevaartcomité

In het begin van de jaren 1960 organiseerden verschillende
plaatselijke IJzerbedevaartcomités volksavonden.
[ADVN, VAFY128 & VAFA1174]

Vlaamse Ardennen in Oudenaarde, in
Scherpenheuvel en Wijnegem de organiserende partijen. De volksavond van het
IJzerbedevaartcomité van Wijnegem was
specifiek gericht op de geldinzameling voor
de Gebroeders Van Raemdonckverdieping
van de IJzertoren. Over het verloop, succes

en de opbrengst van deze avonden is weinig
bekend. Wel kennen we door de bewaard
gebleven affiches de programma's van
deze volksavonden. Naast toespraken en de
vertoning van een kleurenfilm over de voorbije IJzerbedevaart was er ook ruimte voor
zang, bijvoorbeeld met Willem De Meyer,
medeoprichter van het Vlaams Nationaal
Zangverbond.
Het IJzerbedevaartcomité kon daarnaast
rekenen op externen om gelijkaardige
geldinzamelende activiteiten op poten
te zetten. In 1962 en 1963 waren er twee

galabals voor de wederopbouw van de IJzertoren. In een brief van 27 mei 1963 naar pater
A. De Maeyer deelde Rik De Ghein, de toenmalige secretaris van het comité, met een
licht vergoelijkende toon wat meer informatie over dit initiatief: “Dit bal waarover sprake
is een initiatief van het hotel Sint Jan, dus niet
van het Bedevaartsekretariaat. Verleden jaar
bracht dit
9 000 F
zuiver op.
Dit jaar zal
dit waarschijnlijk
nog meer
winst
geven.”
Hoeveel
het
tweede
galabal
opbracht
komen
we niet
te weten, maar gesteld dat het ongeveer
op hetzelfde niveau als de vorige editie
lag, was de impact van deze opbrengsten
veeleer gering: een kleine 20 000 frank op
een totaalbudget van 27 miljoen.
Wanneer de noodzaak hoog is, is kieskeurigheid echter niet aan de orde en
moeten ook de kleine stappen voorwaarts
Boven: De IJzertoren krijgt, mede door de vele geldinzamelingen, stilaan weer vorm. [ADVN, VFFY41/129]
Links: Secretaris van het IJzerbedevaartcomité Rik De
Ghein verschafte pater A. De Maeyer per brief enkele
inlichtingen over het galabal in het Hotel Sint-Jan.
[ADVN, Y10/7/17]

gewaardeerd worden. De Ghein meldde dan
ook dat het initiatief in 1962 op de Algemene
Vergadering besproken werd en dat iedereen akkoord ging. Het hoofdargument was
duidelijk: “We moeten immers zoveel doen om
zo’n winst te maken.” Hoewel het monetaire
aspect prioritair blijkt te zijn, benadrukte De
Ghein later in de brief dat het bal in WestVlaanderen ”als zeer hoogstaand aanzien”
werd en dat vele ouders het een “gelukkig
initiatief” en “een enige ontmoeting (waar
alles correct gebeurd [sic]) voor hun kinders”
vonden. Het weinige materiaal waarover we
beschikken wijst dus op tevreden organisatoren en bezoekers. Dit hoeft natuurlijk
niet te verbazen, gezien de gouden combinatie van amusement en geldinzameling
voor een zaak die je na aan het hart ligt. Als
deelnemer aan het galabal werd je naam
niet vereeuwigd op de IJzertoren of in de
steunlijsten in de krant, maar je hebt wel een
doel waarmee je sympathiseert gesteund, je
benen gestrekt en je hartstikke geamuseerd.
De uiteindelijke opbrengst was misschien
niet bijzonder indrukwekkend, maar het is
nachtelijk erfgoed en vooral een nachtelijke
praktijk die meer aandacht én navolging
verdient. Of dat is toch het standpunt van de
auteur, die graag toeft op het kruispunt van
de filantropie en het hedonisme. Wat Marcia
Luyten daar ook van mag vinden. [jens
bertels]

Bronnen bij deze bijdrage: A. Beck, IJzerbedevaart(en),
2020 op: https://nevb.be; M. Luyten, Kunnen feesten de
wereld redden? NEE, in: Volkskrant, 24 december 2005;
Museum aan de IJzer, Historiek site, 2020 op: http://www.
museumaandeijzer.be/ijzertoren/nl/historiek_site.
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"levende stenen"
De (geslaagde) nachtelijke dynamitering van de IJzertoren en de Leeuw van Waterloo
In de nacht van 15 op 16 maart 1946 werd de IJzertoren in Diksmuide
gedynamiteerd. Er had een jaar voordien al een poging plaatsgevonden – wat een gat in het monument had achtergelaten – maar
in de duisternis van de lentenacht van 1946 was de ontploffing zo
krachtig dat het monument in elkaar stortte. De schokgolven van
de knal en de destructie zouden in de volgende jaren verder reiken
dan Diksmuide, nog verscherpt door het onopgeloste mysterie van
de vermeende daders van de actie. Oud-vicerector van de Leuvense
universiteit Karel Cruysberghs schreef in De Nieuwe Standaard in 1947
over "de levende stenen" van de IJzertoren wiens geest de dynamitering niet had kunnen verbannen. Ook strips gaven uiting aan de
impact die de dynamitering van de IJzertoren had. Zowel in Suske en
Wiske als Nero werd er gewag gemaakt van de ruïnes en de mogelijke
heropbouw van het moment. Sterker nog, in De lachende wolf verbond Willy Vandersteen de heropbouw van de IJzertoren, gestart in
1952, aan een mogelijke nieuwe dynamitering door Lambik te laten
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In de nacht van 15 op 16 maart werd de IJzertoren gedynamiteerd. In tegenstelling tot een
eerdere poging een jaar voordien zou deze actie uiteindelijk leiden tot de ineenstorting van
de toren. Het beeld van de ruïnes zou ook overgenomen worden in de Suske & Wiske strip
Prinses zagemeel. [ADVN, VFAY50]

opmerken dat de "dynamiteurs" al op de hoek klaarstonden voor
wanneer de volgende toren afgewerkt was.
Een "act of oblivion"
Dat de dynamitering van de IJzertoren in de nacht plaatsvond lijkt
echter een dubbele betekenis te onthullen. Er was de praktische
overweging. Na december 1944 lag de verantwoordelijkheid over het
monument bij de overheid, nadat het Onafhankelijkheidsfront van
Diksmuide de sleutels van de IJzertoren verplicht had moeten overhandigen aan de procureur des Konings van Veurne. De duisternis
vormde een geschikte dekmantel om ongemerkt en uit het oog van
de overheid de dynamitering te laten plaatsvinden.
Anderzijds heeft de dynamitering van het monument tijdens
de nacht een symbolische waarde. Een monument in zijn oorspronkelijke taalkundige betekenis betekent niets meer dan een
waarschuwing. Het geeft de burger een aanmaning om te herinLinks en pagina hiernaast: De dynamitering van de IJzertoren zou een grote weerslag kennen
in Vlaanderen. Zo zouden ook Willy Vandersteen en Marc Sleen het thema opnemen in hun
stripreeksen. In De lachende wolf werd de heropbouw van de IJzertoren gekoppeld aan een
mogelijke nieuwe dynamitering, en in De hoorn des overvloeds zou Nero honderdduizend frank
schenken aan de heropbouw van het monument. Het is opvallend dat in de albumversie van
De lachende wolf de passage over de IJzertoren niet meer opgenomen werd. [© Standaard
Uitgeverij. Collectie Museum aan de IJzer]

neren, het is de materiële manifestatie van
een zekere burgerplicht om bepaalde gebeurtenissen of personen uit het verleden niet te
vergeten. De nacht daarentegen kent een lange
traditie van vereenzelviging met de tegenpool
van herinneren. In het Hebreeuws bijvoorbeeld
hebben de woorden voor vergeten (shakach
 )ָשַכחen duisternis (choshek  )חֶׁשְךeen gedeelde etymologische
oorsprong en zijn ze zowel in vorm als inhoud onlosmakelijk aan
elkaar verbonden. De dynamitering van de IJzertoren krijgt door de
dubbele betekenis van de nacht een nieuwe invulling. Het is, in de
woorden van de Australische filosoof Ross Poole, een vorm van een
"act of oblivion", een aanmaning om te vergeten.
Het monster van Waterloo
Er zijn in de geschiedenis ontelbare voorbeelden van "acts of oblivion". Het Verdrag van Westfalen van 1648 kondigde bijvoorbeeld
aan dat alle ondertekenden een ‘perpetueel vergeten en amnestie’
moesten eerbiedigen. Een honderdzeventigtal jaar later zou het
gerestaureerde Franse koninkrijk een soortgelijke oproep declareren. Koning Lodewijk XVIII beloofde in 1814, nadat Napoleon voor
een eerste keer was verbannen, "union et oubli", en verbood zowel
burgers als rechtbanken “toutes recherches des opinions et votes émis
jusqu’à la restauration”.
Napoleon zou echter niet vergeten worden. Sterker nog, de Leeuw
van Waterloo, uiteindelijk afgewerkt in 1826, was een aanmaning aan
de burgers van de Nederlanden en later België om de overwinning

op Napoleon niet te vergeten. In België zou echter niet iedereen
optimistisch staan tegenover dit, in vele ogen, nationaal monument.
Integendeel, aan het begin van de twintigste eeuw kwamen er
luidere stemmen om eens en voor altijd komaf te maken met het
monument. Albert du Bois, een radicale rattachist, zou in 1907 de
frustraties over het monument in een gedicht gieten met de gepaste
titel La destruction du lion de Waterloo. Het monument, aldus du Bois,
was geen glorieus toonbeeld, maar "monstrueux" omdat het een constante herinnering aan de onderdrukking van de Waalse bevolking
was. Du Bois riep zijn Waalse medeburgers dan ook op tot de vernietiging van het monument: “Détruisez ce Lion! Détruisez cette Brute!/Ne
glorifiez pas le souvenir fatal/De l’heure et de l’endroit qui virent notre
chute,/Par ce bronze et ce piédestal!"
Een zestigtal jaar later werd er ook een poging ondernomen om de
daad bij het woord te voegen. In de nacht van 3 op 4 december 1965
waren er drie bommen geplaatst bij de Leeuw van Waterloo. De
schade bleef echter beperkt aangezien twee van de drie bommen
niet waren ontploft. Het incident leek ook naast de actie zelf weinig
impact te hebben. Het weekblad van de Volkunie, Wij, gaf een zeer
korte beschrijving van de mislukte poging, en voegde eraan toe dat
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In de nacht van 3 op 4 december 1965 werd er een poging ondernomen om de Leeuw van Waterloo te dynamiteren. Slechts een
van de drie bommen kwam uiteindelijk tot ontploffing waardoor
de schade aan het monument beperkt bleef. Het incident zou een
geringe aandacht krijgen in de media, en vrij snel in de vergetelheid belanden. [ADVN, VFA2207, VFA447]
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de bommen "vermoedelijk het product [waren] van wallingantische
huisvlijt". In ’t Pallieterke werd de poging uitdrukkelijk verbonden aan
de dynamitering van de IJzertoren, en in het bijzonder de waarschijnlijkheid dat de vermeende daders allicht nooit zouden gevat worden.
De poging om de Leeuw op te blazen lijkt dan ook een averechts
effect te hebben gehad: niet het monument, maar de actie zelf is
uiteindelijk in de vergeetput beland.
"Levende stenen"
De Leeuw van Waterloo en de IJzertoren
zijn vanzelfsprekend twee verschillende
monumenten die in andere contexten
hun genese en verdere evolutie hebben gekend. De pogingen om de twee
monumenten op te blazen, al dan niet
geslaagd, tonen wel hoe elk monument
ook steeds een bredere dialoog in zich
houdt tussen wat een maatschappij zou
moeten herinneren, en wat er vergeten
In ’t Pallieterke werd de mislukte poging om de Leeuw
van Waterloo te dynamiteren gekoppeld aan het
onopgelost mysterie van de vermeende daders van
de dynamitering van de IJzertoren. Er werd weinig
vertrouwen uitgesproken in de mogelijkheid dat de
verscheidene initiatiefnemers achter de dynamitering
van zowel de IJzertoren als de Leeuw van Waterloo
ooit gevat zouden worden. [ADVN, VY900002]

mag of moet worden. De notie van het dynamiteren van monumenten kan echter gepercipieerd
worden als een radicale "act of oblivion" dat
ondanks haar bedoeling om burgers te overtuigen om bepaalde momenten of personen te
vergeten vaak het tegenovergestelde resultaat
bekomt. Een nieuwe IJzertoren zou uiteindelijk
op 22 augustus 1965 officieel worden ingewijd
en de grootschalige herdenking van de Slag bij Waterloo in 2015 zijn
indicaties dat hoewel de symboliek mogelijk is veranderd, de twee
monumenten nog steeds vers in het geheugen zitten. En toch blijft
de nacht boven de monumenten loeren: ‘levende stenen’ zullen
immers ooit op een moment hun einde kennen. Wie weet zal er dan
uiteindelijk op een dag, net zoals in het gedicht Ozymandias van
de Britse dichter Horace Smith (1779-1849), iemand toevallig op een
“fragment huge” uitkomen, en zich de vraag
stellen “what powerful but unrecorded race/
Once dwelt in that annihilated place”. [kasper
swerts]
Bronnen bij deze bijdrage: B. Benvindo & E. Peeters,
Scherven Van De Oorlog. De Strijd Om De Herinnering Aan WOII,
Antwerpen, 2001; M. Beyen, A Parricidal Memory: Flanders’
Memorial Universe as a Product and Producer of Belgian
History, in: Memory Studies, nr. 5, 2011, pp. 32-44; A. Corbin,
A History of Silence. From the Renaissance to the Present Day,
Cambridge, 2018; D. Draaisma, Vergeetboek, Groningen,
2010; R. Poole, Enacting Oblivion, in: International Journal
of Politics, Culture, and Society, nr. 22, 2009, pp. 149-157;
Ph. Raxhon, De Leeuw van Waterloo, in: J. Tollebeek, G.
Buelens, G. Deneckere, Ch. Kesteloot & S. De Schaepdrijver
(eds.), België, een parcours van herinnering. Plaatsen van
geschiedenis en expansie, Amsterdam, 2008, pp. 178-189;
F. Seberechts, Slechts de graven maken een land tot vaderland.
Van Heldenhulde tot IJzertoren: Een stenen hulde aan de
Vlaamse IJzertoren, in: F. Seberechts (ed.), Duurzamer dan
graniet. Over monumenten en de Vlaamse beweging, Tielt,
2003, pp. 123-154; H. Weinrich, Lethe: The Art and Critique
of Forgetting, New York, 2004; E. Horowitz, How the Hebrew
language grew, New York, 1960, p. 233.

aanzeggers van het duister
Nachtmetaforen in de poëzie van de Vlaamse beweging
Poëzie floreert bij mysterie en een sfeervolle
setting. Ongetwijfeld is dat ook de reden
waarom dichters zich zo graag beroepen
op metaforen en sfeerbeschrijvingen die
iets te maken hebben met de nacht. Het
beeld is tegelijk herkenbaar en geheimzinnig; een dagelijkse dosis van het vreemde
en onbekende in ieders leven. Voor dichters
die universele gevoelens willen oproepen
(van weemoed tot strijdvaardigheid, van
liefdespijn tot bandeloosheid), is hij dan ook
een dankbaar decor dat onmiddellijk effect
sorteert. Dat is in de poëzie van de Vlaamse
beweging niet anders. Zowel 19de-eeuwse
als 20ste-eeuwse Vlaamse dichters laten
deze 'alledaagse' duisternis veelvuldig
figureren in hun fictie.
In dit stukje wil ik de nacht bevrijden
uit het decor en hem promoveren tot
alternatieve protagonist van de eerste
honderd jaar Vlaamse poëziegeschiedenis. Wat betekende deze onvermijdelijke
metafoor voor de verschillende generaties flamingantische dichters? In hoeverre
evolueerde ze mee met de veranderende
literaire tendensen en politieke opvattingen?
De stralende dageraad van vaderland
en moedertaal
Bij het ontstaan van België gold de
Vlaamse poëzie als een belangrijk
instrument om de jonge Belgische natie
geloofwaardigheid te verlenen. Om de
invloeden van de Franse cultuur te weren
zette de staat in op de promotie van een
Vlaamse (of zelfs Germaanse) culturele
identiteit. Gedichten waarin uitbundig de

lof werd gezongen van het vaderland waren
in dat verband het geëigende middel, en
vormden de inzet van verschillende, door de
staat uitgevaardigde wedstrijden. Meerdere
van deze prijzen werden gewonnen door de
Gentse dichter Karel Lodewijk Ledeganck.
In zijn gedicht ‘Aan de Maatschappij ter
beoefening van Vlaamsche Letterkunde, te
Gent’ brengt Ledeganck de eeuwenlange
onderdrukking van zijn land door vreemde
overheersers in herinnering:"Lang werd
Belgies gouden spraak / Als in vreemden
dwang gekluisterd; / Lang, door Belgies zonen
vaak, / Wreed miskend, gehoond, ontluisterd!"

Alsof het allemaal nog niet erg genoeg is,
confronteert Ledeganck zijn lezers met een
nog duisterder schrikbeeld: "En, door neevlen
als verduisterd, / Scheen het, dat geen lentezon
/ Ooit voor haar meer opgaan kon." Een eeuwige nacht, dat is het vreeswekkende lot dat
het onderworpen ‘België’ te wachten stond.
Het is een nogal opzichtig retorisch trucje
en ook de 19de-eeuwse lezer zal de pointe
al wel hebben voelen aankomen: "Ziet! de
nacht van angst en zorgen / Klaart zich op:
een blijde morgen / schiet op Belgies dierbre
taal, / Eenen nieuwen lentestraal!" Het typeert
Ledegancks gedichten en die van tijdgenoten zoals Prudens Van Duyse en Frans Rens:
onvoorwaardelijke vaderlandsliefde en
een blind geloof in de toekomst zetten
de toon. Iets vreemds en onkenbaars als
de nacht wordt in deze van vooruitgangsoptimisme stralende poëzie al gauw
geassocieerd met de vijand, de duivel en
andere bedreigingen voor de vaderlandse harmonie.
Fijnzinniger, maar even ondubbelzinnig
in de voorstelling van dag en nacht is het
gedicht ‘Pachthofschildering’ van Guido
Gezelle. Wanneer de dichter bij het vallen
van de avond korenhoentjes ziet scharrelen op zijn erf, bekruipt hem een gevoel
van twijfel. De aanblik van deze vogels
raakt hem diep in zijn identiteit van flamingant en taalminnaar: "Hoe zij raasden,
hoe zij tierden! / Hoe zij hoendersmesdag
vierden! / Hoe zij stoven op en neer, / gaven
ende kregen weer! / Dichten dat, in de
De trouwe vaderlander Karel Lodewijk Ledeganck,
geschilderd door J. Pauwels. [ADVN, VPC52]
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Taalminnaar- en
virtuoos Guido Gezelle,
foto afkomstig uit de
letterkundige Vlaamse
koppen-reeks 'Vlaamsche Weelde'. [ADVN,
VPA483]

22

Vlaamse taal, ik?"
De twijfel van
het 'ik' maakt
evenwel al snel
plaats voor
dankbaarheid
en niet toevallig
gaat die stemmingswisseling gepaard met
het laatste zonlicht van de dag: "En de zon,
half weggedoken / half nog zichtbaar dóór het
hout, / loeg, en viel in ’t lachend woud. / Toen,
op ’t leuren van heur stralen, / kwam een waarheid in mij dalen […] Zalig hij die luistert naar
/ der naturen stemme klaar, / der naturen stem,
die Gods is." De dialectiek van het licht en het
donker is hier even eenvoudig als effectief:
twijfel verduistert het gemoed, waarheid en
inzicht illumineren de geest.
In de door patriottisme en vooruitgangsgeloof geregeerde poëzie van de 19de eeuw
nam Gezelle een aparte positie in. Zijn ‘experimentele’ gedichten zoals ‘Gierzwaluwen’
vormen al met al slechts een klein aandeel
in zijn overwegend klassieke en traditioneelchristelijk georiënteerde oeuvre. Wat Gezelle
vooral onderscheidde van zijn tijdsgenoten,
was – behalve zijn taalvirtuositeit en uitstekende gevoel voor ritme – zijn hartgrondige
afkeer van de moderniteit. Vlaming, Vlaamse
natuur en Vlaamse taal waren door God
geschapen en behoorden onveranderlijk

deel te blijven uitmaken van de natuurlijke
orde der dingen. Die essentialistische invulling van de Vlaamse identiteit inspireerde
overigens ook Albrecht Rodenbach, al stond
de ‘Wonderknaepe’ wel een heel wat woester,
strijdvaardiger mens- en wereldbeeld voor.
Doordesemd van wagneriaanse romantiek, vraagt zijn poëzie aandacht voor een
overweldigend levensmysterie. Dat mysterie
reveleert zich onder meer in de epische strijd
tussen dag en nacht: "Bezie dien hemel, die
onmeetbaarheid, / en raad de werelden die
ginterboven / in eeuwige orde door elkander
ijlen. / Bezie hoe dag en nacht elkaâr vervolgen,
/ en bloedig, ginds en sinds, elkaâr bevechten,
/ daar wijd op aarde en lucht de bloedstraal
speerst."
Avondlijke weemoed – nachtelijke extase
Wanneer het symbolisme als poëtische
stroming ingang vindt in Vlaanderen, wordt
het pas echt nacht in de Vlaamse poëzie. Een
ijkpunt in dat verband is de debuutbundel
van Karel Van de Woestijne Het vaderhuis
(1903). In de gedichten van Van de Woestijne
schemert het bij voortduring: "Thans is het
uur dat schaaûwen neigen, / en de avond, als
een teeder lied, / om huize’ en zielen zacht
komt zijgen, / en moede durend, stil vervliet /
in de open schoot van ’t schemer-zwijgen… //
Thans is in al de zielen vreê, / en dank-gebed
in al de huizen; / en zelfs wie wránge dagen
leê / voelt in zijn wezen kalmte suizen / als een
slaap-zware zomer-zee… // --o Pijn van hérdoorleefde pijnen… / Alleen voor óns is vrede
niet, / o mijn vér kind, in ’t drage deinen / van ’t
kallem-durend avond-lied / over de dakende
Poète maudit Karel Van de Woestijne, 'Vlaamsche Weelde'.
[ADVN, VPA180/9]

avond-pleinen." Wat onmiddellijk opvalt, is
dat de connotatie van de nacht hier minder
uitgesproken negatief en beduidend ambiguer is dan in de poëzie van Ledeganck. Die
evolutie hing interessant genoeg samen met
een belangrijke poëticale verschuiving: voor
Van de Woestijne prevaleerden esthetiek en
autonomie op vaderlandstrouw, filologie
en godsvrucht. Zoals het een symbolistisch
dichter betaamde plaatste hij de individueelste expressie van het individu centraal en
cultiveerde hij gevoelens van melancholie
en verveling, als reactie op het al te drukke
moderne leven. Zoals de hierboven geciteerde versregels laten zien, diende de nacht
daarbij als topos voor weemoed en een
besef van vergankelijkheid.

Aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog maakte een generatie dichters haar
opwachting die zich nadrukkelijk afzette
tegen het doorgedreven individualisme van
Van de Woestijne en de Nederlandse dichtersbeweging de Tachtigers. Onder anderen
Paul Van Ostaijen, Victor Brunclair en Gaston
Burssens wezen de fin-de-siècle-poëzie van
de hand als een al te passieve kunstvorm en
pleitten voor een meer op de maatschappij
betrokken dichtkunst, die zich spiegelde
aan internationale avant-gardestromingen
zoals het expressionisme. Het gevolg was
een nieuw type dichter, die vernieuwende,
dynamische gedichten combineerde met
een radicaal Vlaamsgezind engagement:
toen de Eerste Wereldoorlog uitbrak, stapten

'De geniale pionier van het expressionisme in Vlaanderen' Paul
Van Ostaijen, 'Vlaamsche Weelde'. [ADVN, VPR288]

Van Ostaijen en verwante dichters met volle
overtuiging in het activistische avontuur.
Maar hoe radicaal hun poëzievernieuwing
ook was, de nacht overleefde andermaal de
slag der poëtica’s en evolueerde mee met
de nieuwe literaire mode. Illustratief in dat
opzicht is Van Ostaijens Music Hall (1916).
De nacht is in deze debuutbundel een van
die momenten waarop de dynamiek van de
grootstad zich bij uitstek laat voelen. De kansen die de moderniteit de mens te bieden
heeft, openbaren zich. Het is het moment
waarop de stedelingen zich naar de Music
Hall begeven om er te dansen en iedereen
verenigd lijkt in een haast sacraal gevoel
van broederlijke eenheid: "Maar op ’t laatst
van de dag / Knalt als ’n overwinning / Door
de Music-Hall wijding / Eén grote schaterlach,
/ Die scheurt de hijgende stemming / Tot één
groot geluk."

De vrome dichteres Alice Nahon,
'Vlaamsche
Weelde'. [ADVN,
VPA180/13]
Het omslag van
Nahons bekende
debuutbundel Vondelingskens, verschenen bij De Nederlandsche Boekhandel.
[ADVN, VB9119]
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De nacht als afrodisiacum
Natuurlijk triggert de nacht ook amoureuze
en erotische associaties. Ook Vlaamse
dichters mochten zich al eens door die
associaties laten inspireren. Zo dichtte de
eigenzinnige Maurice Gilliams in zijn bundel
Landelijk solo (1927): "Wanneer gij aan mij
denkt, een zomeravond / als het verlangen
knaagt: zo heel alleen / gaat ge wel vroeg naar
de warme slaapkamer. / (…) Dan valt de zware
nacht. / Liefste, geeuwend zult ge u gaan
ontkleden / en het lastige hemd haperend van

u afweren / en besluiteloos staan, bloot en heel
zwaar, / met uw haren los op uw rug gevlaagd.
/ Gij heft de waterkruik tegen uw hals / en giet
het water dat met schokken valt / over uw
naakte sidderende leden." De sfeer die het
gedicht oproept, spoort met het klassieke
beeld van Gilliams: de geestesaristocraat en
producent van kunst om de kunst, die zich
vermeide in een verstilde wereld, vol van
sluimerende erotische spanning. Dat beeld
is evenwel enigszins misleidend. Recente
literatuurwetenschappelijke studies wezen
op het bestaan van een ‘andere Gilliams’, die
zich wel degelijk uitsprak over eigentijdse
maatschappelijke thema’s, met name de
modernisering van Vlaanderen. Die werd
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in Gilliams’ ogen getekend door een pijnlijk
gebrek aan esthetiek en feeling met de
traditie, een ongewenste maatschappelijke
ontwikkeling die hij wilde tegengaan met
essays als ‘Rubens en zijn beide vrouwen’. Op
die manier hoopte ook deze schrijver het
zijne bij te dragen aan een lange estafette
van literaire volksopvoeders.
Het is boeiend om Gilliams’ van latente
seksualiteit doordrenkte nachtbeeld uit te
spelen tegen dat van een andere dichter
die in het interbellum furore maakte: Alice
Nahon. Contrasterend met de gewaagde
associaties die de nacht in Gilliams’ gedicht
oproept, is diezelfde nacht bij Nahon vooral
een moment voor zedig en larmoyant gemis
van de geliefde, zoals mag blijken
uit het gedicht ‘Nacht-deun’ uit
haar debuutbundel Vondelingskens
(1920): "Om m’n kluis / Windgesuis…
/ Onder ’t open raam, / Bladgeril;-/
Preev’lend stil / Als een beê…, uw
naam. // Ginder hoog / Bloemenboog… / Op m’n peluw licht,- / Bleke
lijn, - Weemoed-schijn / Van het
maangezicht. // ‘k Ture weer / Ied’ren
keer / Naar die zilv’ren stoet…;/ Want
ik weet / Liefdeleed / Dat me bidden
doet… // Wat doortrilt / Er de stilt’ /
Van m’n kamerkijn?- ’t Is ’t gerucht /
Van een zucht / Om bij u te zijn…"
Gilliams en Nahon waren op wel
meer vlakken elkaars antipode.
Terwijl Gilliams zich richtte tot een
select publiek van literaire fijnproevers, ontpopte Nahon zich als
De estheet Maurice Gilliams. [ADVN, VPA1060]

auteur van poëtische bestsellers: een bundel
als Vondelingskens werd in enkele jaren
meer dan twintig keer herdrukt. De grote
populariteit van Nahon is des te fascinerender, aangezien ze haar eigen Vlaamse
overtuiging in haar poëzie niet onder
stoelen of banken stak. Zo luiden de eerste
regels van het openingsgedicht ‘Vondelingskens’ "’k Vond z’in Vlaanderen, waar geen
hand / Zegent d’idealen…; / Waar men, als
een vreemde, bant / D’eigen zoete tale". Het flamingantisme van Nahon blijft nochtans vaak
onderbelicht: haar lemma in de Encyclopedie
van de Vlaamse beweging moet nog worden
geschreven.
Heroïek in het donker – duistere oorlogsherinneringen
In de loop van de jaren 1930 begonnen
geradicaliseerde Vlaams-nationalistische
auteurs zoals Wies Moens, Karel Vertommen
en Cyriel Verschaeve steeds nadrukkelijker
idealen als volksverbondenheid en strijdvaardigheid uit te dragen in hun fictie. Die
tendensen zetten zich voort in de poëzie die
tijdens de oorlog werd gepubliceerd, zij het
soms in een nog verhevigde vorm en met
onmiskenbare verwijzingen naar de strijd
aan het oostfront, die in de verbeeldingswereld van de dichters epische proporties
aannam. De oorlog met de Russen was het
gevecht van reuzen die slaags raakten, stond
gelijk aan de eeuwige worsteling van de
mens met de elementen en speelde zich
opvallend vaak af in een eindeloze, ijskoude
nacht, die rood kleurde van het bloed. Pas
wanneer de nieuwe wereldorde bevochten
was op de barbaarse horden, zou het weer
dag worden. Dat is bijvoorbeeld het geval in

Bert Pelemans dichtbundel In den glans der
regenbogen (1944). Het lyrisch ik dwaalt "als
een bosgod" door de wouden en bereidt zich
’s nachts voor op een heroïsch gevecht: "Dies
laat ik u, aanbeden lijf, tot roes verheven, /
en weet dat ’t zwaard mij roept met scherpe
snede / om weerom in de waag’nis van den
oorlogsnacht te treden".
De nacht onderging andermaal een
gedaanteverwisseling toen een nieuwe
generatie Vlaamse schrijvers volwassen
werd. Sommigen van hen waren opgegroeid in een door collaboratie getekend
milieu en probeerden zich nu door middel
van fictie te bevrijden van de herinnering
aan de oorlog. Wellicht de enige die daarbij ten volle de confrontatie aanging met
het collectieve collaboratieverleden was
Hugo Claus. In de ‘Nota’s voor een Oostakkerse Cantate’ (1953), een vroege versie van
zijn Oostakkerse gedichten (1955), voerde
Claus een Vlaamse dorpsgemeenschap
op die overdag baadt in een hardnekkig
stilzwijgen, maar ’s nachts wordt overspoeld door traumatische taferelen uit een
voorbije (en verloren) oorlog: "En een wolk
wordt ons wezen. / In ons voorgoed verminkte
lijf marcheren / Onhoorbaar deze Canadezen.
/ En springen als hengsten hart en lenden. Ons
hoofd, die ras rijpende granaat, verbloeit // In
de nacht. / En de nacht, heldere rat over vel,
berijder / die priemt, zenuwlikkende schuiver
die met rafelvingers / Ons spijkerhaar bedwingt,
/ Schuimt en tiert."
De nachten in Claus’ Oostakker lezen als een
wrange commentaar op de bloeddorstige
evocaties van het donker bij Peleman en

Omslag van Bert Pelemans dichtbundel In
den glans der regenbogen, verschenen bij
Uitgeverij Steenlandt. [ADVN, VB17180]
De collaborerende dichter Bert Peleman.
[ADVN, VFA11093/3]
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anderen. Maar ze bewijzen ook de onverwoestbare creativiteit en verbeeldingskracht
waartoe een 'alledaagse' metafoor als de
nacht verschillende generaties van Vlaamse
dichters steeds opnieuw wist te inspireren. En allicht niet voor het laatst: gelet op
de turbulente tijden die in het verschiet
liggen, verwacht ik ook in de poëzie van
de toekomst nog duistere beeldspraak.
Om te eindigen met de woorden van een
hedendaagse, weliswaar Nederlandse grootmeester in het genre: "De nacht is aangezegd".
[aragorn fuhrmann]

Bronnen bij deze bijdrage: W. van den Berg & P. Couttenier,
Alles is taal geworden. Geschiedenis van de Nederlandse
literatuur 1800-1900, Amsterdam, 2009; K.L. Ledeganck,
Volledige dichtwerken in chronologische orde verzameld,
Roeselare, 1889; G. Gezelle, Volledige dichtwerken,
Antwerpen-Utrecht, 1971; K. Van de Woestijne, Verzamelde
gedichten 1878-1929, Brussel, 1978; J. Bel, Bloed en rozen.
Geschiedenis van de Nederlandse literatuur, Amsterdam,
1900-1945; P. Van Ostaijen, Verzameld werk 1, Amsterdam,
1979; G. Buelens, Van Ostaijen tot heden. Zijn invloed op de
Vlaamse poëzie, Antwerpen, 2001; M. Gilliams & S. Hertmans
(ed.), Verzamelde gedichten, Gent, 1993; F. De Ceuster, “De
drommen-der-menigte-in-de-vlakte”. Maurice Gilliams en de
modernisering van Vlaanderen, in: Spiegel der Letteren, jg.
55, 2013, nr. 4, pp. 459-492; A. Nahon & E. Verstraete (ed.),
Verzamelde gedichten, Antwerpen, 1984; B. Peleman, In den
glans der regenbogen, Brussel, 1944; H. Claus, Nota’s voor
een Oostakkerse Cantate, in: Tijd en Mens. Tijdschrift van de
nieuwe generatie, jg. 5, 1953, nr. 1.

de nacht van de teerkladders
De Oostendse actie van de VMO en zijn nasleep
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Niets vermoedend over het scenario dat zich die nacht zou ontvouwen, begaf persfotograaf Eduard De Belder zich op vrijdagavond
13 september 1963 naar café Tijl in Mortsel. Na het afgelasten van
de derde Mars op Brussel wou het sensatieblad Zondagmorgen een
reportage maken over de plakploegen die met talloze affiches en
kalkopschriften mobiliseerden voor de vervangende betoging in
Antwerpen. De redactie nam hiervoor contact op met Wim Maes,
de leider van de Antwerpse afdeling van de Vlaamse Militanten
Orde (VMO), die hen uitnodigde naar het VMO-lokaal in Mortsel.
Die nacht, zo werd aan de uitgestuurde fotograaf verteld, zou
een bijzondere plakactie plaatsvinden, maar om met zekerheid
enige kwalitatieve foto’s te hebben, stelde Wim Maes voor om
één en ander in scène te zetten. De Belder nam welwillend foto’s
van de aanwezige VMO’ers terwijl ze geveinsd plannen beraamden, muren beplakten en in de clinch gingen met gefingeerde
tegenstanders. Rond de klok van tienen keerde de fotograaf
terug huiswaarts en bezorgde de ontwikkelde foto's aan de
Zondagmorgen. De redactie dikte de reportage onder de titel
'Nachtridders met de pappot' verder aan tot een “middernachtelijk”
interview en verslag van een “zenuwslopend avontuur” in het
spoor van de plakkers. De werkelijkheid zou echter spectaculairder blijken dan de fictie.
Karavanen en kladders
De VMO-actie in de nacht van 13 op 14 september 1963 was een
uitvloeisel van een aantal gebeurtenissen eerder die zomer. Het
politiek akkoord van Hertoginnedal (5 juli 1963) dat de basis vormde
van een nieuwe taalwetgeving had geresulteerd in een radicalisering
van de acties van een deel van de Vlaamse beweging. De Vlaamse
kust was één van de fronten waar de taalstrijd werd opgevoerd.
Spontane protesten van inwoners en toeristen tegen Franstalige
handelaars en kerkdiensten in onder meer Koksijde, Oostende en
Knokke werden al snel overgenomen door de Vlaamse Volksbeweging (VVB) en de VMO, de toenmalige propagandapoot van de
Volksunie (VU). Eén van de eerste grootschalige acties voor de vernederlandsing van de kust was de VVB-autokaravaan onder de leuze De
kust blijft Vlaams. Aansluitend op de IJzerbedevaart van 18 augustus
1963 trok een stoet van honderden auto’s door weer en wind langs
een aantal kuststeden. Toen de met leeuwenvlaggen en spandoeken

Het grotendeels fictieve
artikel verscheen in nummer 39 (1963) van het weekblad Zondagmorgen.
[EHC, B188109]

getooide karavaan de wijk Petit Paris in Oostende bereikte, wierp een
militant van het belgicistische Comité d’Action Nationale / Nationaal
Actiekomitee (CAN/NAK) zelfgemaakte explosieven naar de optocht.
Dat was het signaal voor de andere NAK’ers om de geschrokken
betogers te belagen. Tal van voertuigen werden beschadigd en er
vielen meerdere gewonden, onder wie Wim Maes.

Links: Wim Maes (1925-1968). [ADVN, VFA4851]
Rechts: "Geen Vlaams Geen Centen" was één van de
leuzes op de spandoeken van de VVB-autokaravaan.
[ADVN, VAFA577]

De Vlaamsgezinde goegemeente
reageerde verontwaardigd en binnen
de VMO en de VVB broedde men al
snel op een reactie. Op de avond van
vrijdag 13 september verzamelde
Wim Maes een tiental Antwerpse
VMO-militanten in hun verenigingslokaal, het Mortselse café Tijl. Na de geënsceneerde fotoreportage
De actie werd bij het ochtendgloren al snel opgemerkt door de inwovertrok de groep, die met uitzondering van Maes in het ongewisse
ners van Oostende, Bredene en Klemskerke. Terwijl de gemeentelijke
was over het exacte doel van de uitstap, in de richting van de kust.
diensten in allerijl werden gemobiliseerd om de bekladdingen op te
Bij een tussenstop in het Gentse café Rubenshof sloten een handvol
kuisen, zat het onderzoek bij de politie en rijkswacht al op kruissnelplaatselijke VMO’ers onder leiding van Kamiel Van Damme aan bij het heid. De teerkladders waren tijdens hun actie namelijk opgemerkt
gezelschap. In een kolonne van een zevental voertuigen trokken ze
door een aantal getuigen die op hun beurt door de VMO werden
verder naar de kust. Volgens het voorbereide plan zou in Oostende
aangepakt. Zo werd hotelier André Vandenbriele in Klemskerke van
een West-Vlaamse VU-politicus een aantal huizen van NAK-militanten zijn fiets gesleurd en bedreigd met een slag van een koppelriem. Veraanwijzen die vervolgens met teer besmeurd zouden worden. De
derop in Oostende werd Sylvain Burm, toen hij een andere ploeg op
tot op vandaag ongekende gids was echter niet op de afspraak en
hun acties aansprak, overgoten met een emmer teer. De Oostendse
dus besloot de groep zich te beraden in café Zeemeermin. Niet lang
politie verspreidde op basis van hun en een drietal andere getuigenadat het gezelschap in het Bredens café had plaats genomen,
nissen datzelfde weekend nog een opsporingsbericht voor onder
doken daar twee lokale politieagenten op. Hoewel zij waren opgeandere een blauwe of groene Volkswagen camionette, een lichtkleuroepen voor een banale caféruzie, zorgde hun plotse aanwezigheid
rige Citroën 2PK, een gele Panhard en een rode Opel Rekord.
voor paniek onder de VMO’ers. Uit vrees dat het doel van hun actie
was uitgelekt, besloten ze zonder nieuw plan tot actie over te gaan.
De jacht op teerborstels
De bende splitste zich kort na middernacht op in kleinere ploegen
De eerste persberichten meldden vierhonderd bekladdingen, maar
van drie à vier personen die elk afzonderlijk vertrokken in de richting
dit werd al snel bijgesteld naar een vijftigtal. Aangezien vooral Fransvan Bredene, Klemskerke en Oostende. In de volgende twee uren
talige borden en winkels het doelwit waren, werd in eerste instantie
werden meer dan zeventig gevels, etalages en reclameborden
gekeken in de richting van de Oostendse Vlaamsgezinde vereniginbesmeurd met teer en in een aantal gevallen voorzien van het woord gen. Die beschuldigden echter op hun beurt het NAK, aangezien
“Vlaams”. Vooral handelszaken met Franstalige of tweetalige opschrif- “het enkel deze laatste zijn die belang hebben bij het voeren van een
ten waren het doelwit van de teerkladders. Rond half drie keerde de
dergelijke actie”, met name het in diskrediet brengen van de Vlaamse
groep terug in de richting van Gent en Antwerpen. Op de terugweg
beweging. Daarenboven had het Oostendse VVB-Mededelingenblad
werden de resterende teerpotten besteed aan het aanbrengen van
daags voor de teeractie een lijst van personen gepubliceerd die de
de leuze “Federalisme” op vijf snelwegbruggen in Zandvoorde,
autokaravaan van 18 augustus zouden hebben aangevallen wat
Jabbeke en Snellegem. De wraakactie van de VMO liet de kuststreek
een reactie of provocatie van het NAK erg aannemelijk maakte. Om
achter in een spoor van teer.
hun vermoedens over de daders kracht bij te zetten publiceerden
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zonder handelszaken of
reclameborden te vandaliseren.
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Links: De 'directe actie' die de VMO in de loop van de jaren 1960 steeds vaker voorstond,
bezorgde hen het imago van een knokploeg. [ADVN, VTB55/15]
Rechts: Het typische Commer-busje was het propagandavoertuig van de Antwerpse VMO. Hier
tijdens een optocht na de verkiezingsoverwinning van de VU in 1968. [ADVN, VFA11788/8]

de Vlaamsgezinde verenigingen datzelfde weekend nog een motie.
Daarin werd de teeractie afgekeurd en het gerecht aangemoedigd
tot een diepgaand onderzoek en een snelle arrestatie van de daders
die, hoe kon het anders, in franskiljonse middens moesten gezocht
worden.
Het gerechtelijk onderzoek onder leiding van de Brugse onderzoeksrechter Cornelis hield aanvankelijk alle pistes open. De
verdachtmakingen aan het adres van het NAK werden verder
ondersteund door een nieuwe getuige die in Oostende een viertal
leden van die groepering in de nacht van 17 augustus, net voor de
VVB-autokaravaan, teerpotten had zien overladen in auto’s waarvan
de beschrijving deels in lijn lag met het verspreide signalement. Een
andere piste die zich aandiende, was het extreemrechtse Mouvement d’Action Civique (MAC) en het gelieerde Jeune Europe/Jong
Europa. Die bekenden dat ze in de bewuste nacht hun embleem,
een zwart Keltisch kruis, op een aantal openbare plaatsen hadden
geschilderd, echter zonder daarbij gebruik te maken van teer en

Op dinsdag 24 september,
tien dagen na de teeractie,
beval onderzoeksrechter
Cornelis tot een resem huiszoekingen om te speuren
naar het bezit van de gesignaleerde voertuigen
en de aanwezigheid van
teersporen op plak- en
verfborstels, op kledij en
in auto’s. Zo werden op
woensdag 25 september
voor dag en dauw een
achttal gekende Gentse actievoerders van hun bed gelicht. Diezelfde
dag kon de gerechtelijke politie de volledige nummerplaat van de
geseinde bestelwagen achterhalen. Het voertuig stond geregistreerd
op naam van het Antwerps Provinciaal Komitee van de Volksunie
en stuurde het onderzoek in de richting van Wim Maes. Op 25 en 26
september voerden de gerechtelijke politie en de Bewakings- en
Opsporingsbrigade (BOB) tientallen huiszoekingen uit in Antwerpen, Berchem, Mortsel en Mechelen. Daarbij werden meerdere
teerborstels in beslag genomen en tien personen gearresteerd en
voor verder verhoor overgebracht naar de gevangenis van Brugge.
Een paar dagen later was Gentenaar Kamiel Van Damme hetzelfde
lot beschoren als zijn Antwerpse kameraden. Ook bij hem thuis
nam de gerechtelijke politie een blik met zes zwarte plakborstels in
beslag. In de eerste helft van oktober volgden nog meer arrestaties
en uiteindelijk werden begin november zeventien personen voor de
correctionele rechtbank van Brugge geleid. De Vlaamsgezinde pers
hekelde de onevenredige huiszoekings- en arrestatie-ijver van het
parket in vergelijking met het onderzoek naar de toenmalige bommenacties van het NAK.
Op een door journalisten en VMO-sympathisanten druk bijgewoonde zitting oordeelde de rechtbank dat Wim Maes en Kamiel Van

Damme de aanstichters waren van de teeractie.
Beiden werden veroordeeld tot een gevangenisstraf van 38 dagen en 2.000 Belgische frank boete.
De twaalf andere beschuldigden kregen elk een
straf van 21 dagen en 2 000 Belgische frank boete
en drie beklaagden werden vrijgesproken. Aangezien de duur van de voorhechtenis langer was dan
de uitgesproken gevangenisstraffen kon iedereen diezelfde dag nog
in vrijheid naar huis keren.
Van VMO naar VUM en terug
De teeractie zorgde voor een diepgaande breuk in de relatie tussen
de VU en de VMO. De in 1950 door Bob Maes opgerichte militantenorganisatie ondersteunde vanaf de oprichting van de VU in 1954 de
propagandavoering van de Vlaams-nationalistische partij. Onder
leiding van Wim Maes groeide de Antwerpse afdeling uit tot een
goed geoliede campagnemachine van meer dan honderd militanten.
Hoewel de VMO in 1959 een formele nevenorganisatie werd van de
VU, bleek dit geen evidente samenwerking. Een deel van de partijtop
ergerde zich in toenemende mate aan het gebruik van een uniform
en de eigengereide koers van de VMO. De VU wou geen politieke
verantwoordelijkheid dragen voor
acties van een groep waar ze geen
controle over had. Binnen het
hoofdbestuur, de latere partijraad,
werd zelfs openlijk aangestuurd op
een breuk met de VMO, tenzij die
zich wou inschakelen in een gereorganiseerde propagandawerking
van de partij.
Toen uit het gerechtelijk onderzoek
naar de teeractie de rol van de
VMO bleek, zagen een aantal critici
binnen de VU de kans schoon om
Het door Wim Maes geïntroduceerde VMOuniform, een grijs hemd en zwarte das, was
een doorn in het oog van de VU-top.
[ADVN, VFA11743]

De oproep voor giften aan het steunfonds
voor de veroordeelde actievoerders verscheen
vanaf 23 november 1963 maandenlang in de
partijkrant De Volksunie. [ADVN, VY900001]

zich van de militantenorganisatie
te ontdoen. Op donderdag 26
september, kort na de arrestatie
van Wim Maes, besloot de provinciale partijafdeling van Antwerpen
om afstand te nemen van de VMO. Een week later, op 3 oktober 1963,
bevestigde het nationale bestuur het einde van de samenwerking.
De partij bleef echter de VMO steunen en riep onder voorzitterschap
van VU-parlementslid Hendrik Ballet een steunfonds in het leven dat
alle juridische onkosten en schadevergoedingen van het proces van
de teerkladders moest betalen. Door bemiddeling van Rudi Van der
Paal en Hector Goemans integreerde de Antwerpse afdeling van de
VMO zich in het voorjaar van 1964 alsnog in de partij en herdoopte
het zich tot Volksunie Militanten (VUM). De nieuwe constellatie ging
echter gebukt onder wederzijds wantrouwen en in juni 1966 volgde
de definitieve breuk. De VUM vervelde opnieuw tot de VMO, vanaf
dan de afkorting van Vlaamse Militanten Organisatie, en haalde
opnieuw de banden aan met de VMO-kernen in Gent en Brussel.
De teeractie was één van meest geruchtmakend acties van de VMO
in de jaren 1960 en betekende een keerpunt in de geschiedenis
van de organisatie. De afkeurende reacties van de VU en andere
Vlaams-nationalistische organisaties op de teeractie zorgde er mee
voor dat de VMO evolueerde van een propagandamachine voor de
Vlaams-nationalistische partij naar een onafhankelijk opererende en
radicaal-nationalistische organisatie die de directe confrontatie niet
schuwde. [tom cobbaert]
Bronnen bij deze bijdrage:
Archief Frans Van der Elst (BE ADVN AC164); Archief van de gerechtelijke politie bij het parket
van de procureur des Konings van Antwerpen (Rijksarchief Antwerpen); Archief van de
gerechtelijke politie bij het parket van de procureur des Konings van Gent (Rijksarchief Gent);
De Volksunie, 1963; ‘t Pallieterke, 1963; Doorbraak, 1963; Zondagmorgen, 1963; Ba. De Wever,
Maes, Wim, 2019, op: https://nevb.be; Ba. De Wever, Vlaamse Militanten Orde – Vlaamse
Militanten Organisatie (VMO), 2019, op: https://nevb.be; J. Creve, Van Damme, Kamiel, 2019,
op: https://nevb.be; K. Dillen, Wim Maes, Berchem, s.d.; F. Duynslager, VMO! De tanden van
de Vlaamse leeuw. Opkomst & ondergang van de Vlaamse Militanten Orde (1948-1983), Kortrijk,
2019; K. Luyckx, De mannekens van Wim Maes, Wommelgem, 2015; R. Verreycken, De VMO van
Bob en Wim Maes (1950-1971), s.l., 1998.
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snel weer op weg
Het verleden van de Vlaamse Automobilistenbond (VAB)
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Op 30 september 1924 werd
onder impuls van de Vlaamsgezinde industrieel Lieven Gevaert
en Vlaams econoom Lodewijk
De Raet de Vlaamsche Automobielbond (VAB) opgericht. Dat
gebeurde twee jaar nadat de
Vlaamse Toeristenbond (VTB)
werd gesticht, de eerste toeristische vereniging die zich inzette
voor de Vlaamse strijd en die
heel Vlaanderen overkoepelde.
De VAB had als doel het autoen motorverkeer in binnen- en
buitenland aan te moedigen,
alsook een dienstverlening in
te richten met raadgevingen op
juridisch, fiscaal en technisch
vlak. Daarnaast ijverde het voor een veiliger
verkeer. De eerste voorzitter en tevens
medeoprichter van de Automobielbond was
Aloïs Van Loy, bestuurder van de Vlaamse
autoschool in Antwerpen.
De tweestrijd met VTB
De VAB kende een bijzonder
moeilijke start en zocht daarom
aansluiting bij de bloeiende
Toeristenbond, waarvan het
een afdeling werd. Heel wat
initiatieven werden gezamenlijk
uitgewerkt, bijvoorbeeld het
eerste verkeerscongres in 1929.
Analoog naar de VTB startte ook
de Automobielbond met een
eigen orgaan: De Auto-Practijk.
Het tijdschrift werd reeds in 1929
omgedoopt tot Automobilisme
Motocyclisme en werd verge-

zeld door zijn grotere broertje
Auto- en Motorleven. Ondanks
het moeizame begin telde de
VAB na enkele jaren werking
ongeveer 1 000 leden en afdelingen in Mechelen, Turnhout,
Herentals, Gent en Aarschot.
Het kon groeien dankzij de
jaarlijkse autotochten, onder
meer naar de IJzerbedevaart, en
de voorloper van de pechdienst:
de weginspectietochten.

Boven: Controlepost van de VAB-rally in Geel, 1952.
[ADVN, VQT12]
Onder: Congres van de VAB voor de aanleg van de E3autosnelweg, rechtstaand Jozef Van Overstraeten, ca. 1952.
[ADVN, VQT12]

De toenemende vraag naar
onafhankelijkheid werd door
het bestuur niet ingewilligd
uit schrik voor mislukking en
om de machtige VTB zomaar
te verlaten. Nieuwe besprekingen in 1931
leidden echter tot de oprichting van een
zelfstandige organisatie met Adolf Pauwels
als voorzitter. De nauwe band met de VTB
bleef intact tot er vanuit de
VTB na een reorganisatie en
interne moeilijkheden eind 1934
werd aangedrongen op een
volledige verzelfstandiging van
de VAB. De Automobielbond
richtte daarop eigen kantoren
in aan de Sint-Jacobsmarkt in
Antwerpen en de VTB startte
met een eigen Auto-Motorafdeling. Toenaderingspogingen
liepen aanvankelijk op niets
uit. De bezetting zou soelaas
brengen. In september 1940
ging men over tot een versmelting en sprak men van VTB-VAB.
Beide verenigingen werden

geherstructureerd en heringericht. In de
loop van 1948 werd de naam 'Vlaamsche
Automobielbond' aangepast in 'Vlaamse
Automobilistenbond'.
Onder leiding van voorzitter en hoofredacteur Jozef Van Overstraeten verscheen
voortaan voor de VAB het bondsblad De
Autotoerist en voor de VTB De Toerist. De
bladen hadden heel wat rubrieken gemeenschappelijk maar De Autotoerist werd ruim
aangevuld met richtlijnen en artikels voor
automobilisten. Beide tijdschriften namen
een belangrijke plaats in op toeristisch,
technisch en cultureel gebied in België. Ze
wakkerden enerzijds door hun reisbeschrijvingen en anderzijds door hun richtlijnen
voor automobilisten de reislust en de
culturele en autotechnische vorming bij de
Vlamingen aan. De twee tijdschriften werden
in de jaren 1970 uiteindelijk op de benaming
na identiek.
Intussen bleef het ledenaantal binnen de
Automobilistenbond groeien, in 1949 waren
er meer dan 15 000 leden aangesloten bij
VAB. De mobiliteit op de wegen nam toe en
dus ook de uitbouw van een modern wegennet. VAB ondernam tal van sensibiliserende
initiatieven: de leden kregen een gratis
verzekering tegen dodelijke ongevallen,
wegenkaarten werden verspreid, leergangen in de autotechniek gingen van start
en met succes werden voordrachtreeksen
en voorlichtingsspreekbeurten ingericht
over verkeersproblemen. Verkeerscommissies in Antwerpen, Brussel en Gent werden
in het leven geroepen om de plaatselijke
verkeersproblemen te onderzoeken en

verbeteringen voor te stellen. De VAB nam voor het
eerst deel aan het Brusselse
Autosalon en vanaf 1952
werden rally’s ingericht voor
auto’s, scooters en motorfietsen. Ook de VAB-actie
voor de realisatie van de
E3-autosnelweg (de huidige
E17) was een succes. De VAB
auto-karavaan van Rekkem
naar Antwerpen ging niet
onopgemerkt voorbij.
Een eigen pechverhelping
Door het toenemend aantal
auto’s en het feit dat de automobilist zich almaar verder
ging verplaatsen, werd in
1953 een vrijwilligerswerking rond pechverhelping
opgericht. Een honderdtal
automobilisten, aangesloten bij de VAB, plakten op
hun wagen een zwart-geel
schildje Vrijwillige Hulp
op de Weg. De vrijwilligers
waren veelal personen die
geregeld lange afstanden
op de baan aflegden. Niet
zelden speurden zij met een
verrekijker vanop bruggen of heuveltoppen het
Boven: Een eerste ontwerp voor een
Wacht op de Weg-folder, s.d.
[ADVN, VQT12]
Rechts: De Renault R4 met nummerplaat WW.001, de allereerste auto van
de VAB-pechverhelpingsdienst Wacht
op de Weg. [ADVN, VQT12]
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Uiterst links: Folder voor lidmaatschap van de VAB. s.d.
[ADVN, VQT12]
Links: Vaantje van de nationale VAB-autozoektocht,
1975. [ADVN, VQT12]
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auto- en hoofdwegennet af om te zien of
er geen defecte wagens aan de kant van
de weg stonden. In 1964 werd een meer
gestructureerde hulpverlening uitgebouwd
in samenwerking met de Vereniging van
Garagehouders (VEGA), zodat leden met
panne naar de dichtstbijzijnde garage getakeld konden worden. Voorts deden steeds
meer VAB-leden een beroep op de reisdienst
van de VTB. Auto’s met een VAB-sticker op
de achterruit waren op de parkeerplaatsen
van toeristische centra in West-Europa geen
uitzondering meer. In 1957 konden leden een
omniumverzekering afsluiten voor de duur
van hun reis.
In 1967 liep de vrijwillige pechverhelping
Hulp op de Weg op haar laatste benen. Er
groeide immers het idee voor de oprichting van een eigen pechverhelpingsdienst

genaamd
Wacht op de Weg,
die automobilisten met een
defect snel en efficient kon verderhelpen. Vanaf 1 september 1968 liet
VAB als wijze van proef in Vlaanderen
en Brussel 24 zwartgele Renault R4’s,
of zoals zij de autootjes noemden
zebrawagens, rondrijden om mensen
met pech te helpen. Slechts vier
maanden later op 1 januari 1969 werd
Wacht op de Weg officieel boven het
doopvont gehouden, met wegenwachters en een telefooncentrale die
dag en nacht bereikbaar was om de
oproepen van pechhebbende automobilisten te kunnen beantwoorden.
In eerste instantie gingen de wegenwachters zelf op zoek naar mensen met pech. Ze
kozen voor vastgelegde trajecten in de hoop
auto’s in panne te vinden. Ook waren de
wegenwachters betrokken bij de VAB-ledenwerving door op beurzen, evenementen of
koersen promotie te maken voor de nieuwe
pechverhelpingsorganisatie. Door hun
inspanningen, de mond-tot-mondreclame
en de grootschalige promotiecampagnes
werd Wacht op de Weg een succes. Na een
eerste werkjaar verdubbelde het aantal
wegenwachters en het aantal zebrawagens. Ze kregen elk een roepnaam: Alfa’s
in Antwerpen, Lima’s in Limburg, Bravo’s in
Brabant, Oscars in Oost-Vlaanderen en Zulu’s
in West-Vlaanderen. De dienstverlening evo-

lueerde in de loop der jaren van
een gewaagd experiment naar
een moderne professionele
pechverhelpingsdienst,
die vandaag
nog steeds in werking is.
Het tijdperk van innovatie
De Vlaamse Automobilistenbond ontwikkelde een eigen weerdienst zodat hij
automobilisten kon informeren over de
weersomstandigheden en de berijdbaarheid
van de autowegen. Jaarlijks werd een nationale autozoektocht georganiseerd en jonge
autotechnici werden beloond met de prijs de
'Gouden Sleutelhanger'. Voor constructeurs,
auto-invoerders en automobilisten werd op
15 februari 1979 een autodiagnosecentrum
ingericht. Een diagnose van een wagen
kan op verschillende momenten nodig zijn:
bij de aan- en verkoop van een tweedehandswagen, voor een uitzonderlijke lange
rit, na een ongeval of bij twijfel over elders
uitgevoerde herstellingen. In 1988 werden
ook mobiele diagnosecentra ingericht om
bijvoorbeeld wagenparken van bedrijven te
evalueren. Ook de rijscholen, die in de jaren
1960 hun ontstaan kenden, boekten grote
winsten. In Antwerpen werden in de loop
van 1968 meer dan 430 rijlessen gegeven. In
de overige 45 scholen, werden in totaal 401
leergangen georganiseerd, waaraan meer
dan 8 000 lesnemers deelnamen.
Het ledental piekte tijdens de jaren 1970
tot boven de 150 000 en 80 zebrawagens

van Wacht op de Weg kruisten dagelijks
de Vlaamse wegen. Ook de aanwezigheid
van VAB op grootschalige manifestaties en
evenementen, zoals het Vlaams Nationaal
Zangfeest, zorgde telkens voor een uitbreiding van het ledenaantal. In deze periode
werd ook gestart met uitgebreide fietscontroles in Vlaamse scholen. Ter promotie van
het toerisme werkten de wegenwachters
zelfs mee aan de organisatie van fietstochten.
Om aan de vraag tegemoet te komen van
Vlamingen op reis in het buitenland, werd
de internationale pechverhelpingsdienst
Europech opgericht. Hij gebruikte de slogan
'Samen uit, samen thuis' en is vandaag beter
bekend onder de naam VAB-reisbijstand.
Begin jaren 1980 werd ‘innovatie’ het sleutelwoord, de klassieke wegenwacht maakte
plaats voor een nieuw concept van pechverhelping. De Opel Kadett Caravan en de
Volkswagen Golf vervingen de oude Renault
R4. In 1988 startte een eigen sleepdienst met
polyvalente interventiewagens. De verouderde benaming Wacht op de Weg wijzigde

in 1991 in Pechdienst. Door de
negatieve connotatie die voortvloeide uit het woordje ‘pech’
werd de term vervangen door
Wegenwacht. Om fileproblemen
op de Antwerpse ring te vermijden, ontstond in oktober 1995
het FAST-project (Files aanpakken door Snelle Tussenkomsten).
Het project werd zo’n groot
succes dat de Vlaamse overheid
het uitbreidde naar Brussel en
Vlaanderen.
Als belangenvereniging van automobilisten groeide de VAB tot op
vandaag uit tot een belangrijke
speler voor pechverhelping, reisbijstand, tweedehandswagens,
rijscholen, training en consult.
[sophie bossaert]
Bronnen bij deze bijdrage: J. Van Overstraeten, Een blik in
het verleden van de Vlaamse Automobilistenbond I, in: De
Autotoerist, jg. 27, 14 februari 1974, nrs. 4-5; R. Martens,
Een blik in het verleden van de Vlaamse Automobilistenbond
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II, III, IV & V in: De Autotoerist, jg. 27, 28 februari 1974, 14
maart 1974, 28 maart 1974 & 25 april 1974, nrs. 6-10; J. Creten (red.), 40 jaar VAB-Wegenwacht, Burcht, 2010; S. Smets,
Feest! Onze wegenwacht wordt 50, in: VAB-magazine, jg. 8,
nr. 1, pp. 66-69; Archief Vlaamse Toeristenbond - Vlaamse
Automobilistenbond, BE ADVN AC453.

Boven: De zwartgele Renault
R4's vormen in april 1970 op de
Antwerpse Grote Markt het unieke
telefoonnummer van de pechcentrale. [ADVN, VQT12]
Uiterst links: VAB-wegenwachters
staan zelf op beurzen en manifestaties om leden te werven.
Autosalon in Brussel, 1970.
[ADVN, VQT12]
Links: In 1974 start de VAB met
Europech, de internationale
pechverhelpingsdienst. In de
beginperiode wordt gekozen voor
een Land Rover met aanhangwagen. [ADVN, VQT12]

KORT

de verbeelding van de leeuw
Een geschiedenis van media en natievorming in Vlaanderen
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Als anno 2020 een
Vlaamse regering geleid
door Vlaams-nationalisten inzet op een
Vlaamse canon, weet
ze waarom. De natie
moet verbeeld worden
om te kunnen bestaan.
Dat is altijd zo geweest.
Na 1830 gaven historici,
literatoren, musici en
beeldende kunstenaars
mee vorm aan een Belgische identiteit. In deze
context ontwikkelde
zich gaandeweg ook
een Vlaams natievormingsproject in, naast
en tegen de Belgische
samenhorigheid. Van-

daag vraagt de Vlaamse
regering aan de publieke
omroep en de film- en
literatuurfondsen om de
Vlaamse identiteit te versterken, terwijl Vlaamse
nieuwsmedia dag in dag
uit Vlaanderen letterlijk
en figuurlijk op de kaart
zetten.
Bruno De Wever en
Gertjan Willems brachten historici, media- en
communicatiewetenschappers, politicologen
en taal- en letterkundigen samen om een
interdisciplinair verhaal
te vertellen over media
en Vlaamse natievorming.

De voorstelling van dit boek vindt plaats op
dinsdag 19 mei in de foyer van het Brantijser
(UAntwerpen).
Programma:
Welkomstwoord door Herman Van Goethem
(UAntwerpen).
Boekpresentatie door Joep Leerssen (UVA).
Interview met Bruno De Wever (UGent) &
Gertjan Willems (UAntwerpen) door Annelies
Beck (VRT).
Receptie en boekenverkoop.
BOEKVOORSTELLING
dinsdag 19 mei 2020, 19u30
Locatie: foyer Brantijser UAntwerpen,
Sint-Jacobsmarkt 13, Antwerpen
Inschrijven langs publiekswerking@advn.be

het lijk van de dictator
Wanneer een dictator sterft is zijn carrière
lijke landen, waar de
niet voorbij. Als het regime overeind blijft,
overgang van dictawordt hij geëerd in monumenten en hertuur naar democratie
denkingen. Als het wordt omvergeworpen,
gepaard ging met
wordt hij de inzet van geheugenconflicten.
conflicten rond het
Het stoffelijk overschot neemt daarbij een
lijk van de voormalige
belangrijke plaats in, want het wordt een
leider. De auteur ging
symbool en aldus ingezet in historische en
na hoe deze drie het
politieke debatten. Het lijk van de dictator
voorwerp zijn van
polariseert. Wat doe je ermee? Waar en hoe
"dead body politics".
begraaf je het? Hoe herdenk je of negeer je
het?
Ook in Vlaanderen wordt er geworsteld
Luc Rasson gaat in op deze vragen over drie
met de nagedachtenis van figuren als Cyriel
dictators – Franco, Mussolini en Pétain – die
Verschaeve en Staf De Clercq, beiden opgeelk hun stempel drukten op hun respectieve- graven en opnieuw begraven.

Luc Rasson (UAntwerpen) gaat in gesprek
met Bruno De Wever (UGent) op zoek
naar parallellen. Uitgever Karl Drabbe
is moderator.
Receptie en boekenverkoop.

BOEKVOORSTELLING
maandag 27 april 2020, 19u30
Locatie: ADVN
In samenwerking met Uitgeverij Vrijdag
Inschrijven langs publiekswerking@advn.be

DENKWOORD

nacht en morgenrood
De nacht: oord van romantisch verlangen, ‘Sehnsucht’ bij Novalis (zie
Mededelingen 46), soms ook teken van geestelijke verlorenheid zoals
bij Friedrich Nietzsche die ‘in geistiger Umnachtung’ stierf. De dichter
Friedrich Hölderlin ging hem vooraf in de nacht van de ziel. Maar
verheerlijkte deze niet in een van zijn ‘Vaderlandse Gezangen’ het
vlammende morgenrood van de veldslag: “O Schlacht fürs Vaterland,/
Flammendes blutendes Morgenroth/ Des Deutschen, der, wie die Sonn,
erwacht?” De schrijver Klaus Mann, zoon van de beroemde Thomas,
zou zich meewarig uitlaten over zijn landgenoten die 118 jaar later, bij
het begin van de Eerste Wereldoorlog, geloofden te moeten sterven
voor zo een ‘hölderlinsches Deutschland’, letterlijk ‘een Duitsland in de
geest van Hölderlin’.
Mocht Hölderlin (1770-1843) inderdaad zo een ‘nationalistisch’ dichter
geweest zijn, zou het huidige Duitsland zijn 250ste verjaardag niet
vieren met meer dan 650 activiteiten. Zijn geboortehuis in Lauffen
am Neckar (Baden-Württemberg) zou aan het verval prijsgegeven
zijn in plaats van op 20 maart 2020, zijn verjaardag, na jarenlange
restauratie ingehuldigd te zijn. Nee, de dichter met de zachte gelaatstrekken wordt volop herdacht, net zoals zijn jaargenoten, de filosoof
G.W.F. Hegel en de componist Ludwig van Beethoven. Met Hegel
deelde hij trouwens een kamer in het ‘Tübinger Stift’, een protestants
studiehuis in het Zuid-Duitse Tübingen voor de vorming van dominees. Zijn verschijning ging er niet onopgemerkt voorbij. Of om de
filosoof Wilhelm Dilthey aan te halen: “Als der Jüngling auf und nieder
ging unter den Genossen des Tübinger Stifts, war es als schritte Apollon
durch den Saal” (Als de jongeling over en weer ging te midden van
zijn studiegenoten, was het alsof Apollo door de zaal schreed). Daarmee zette een sacraliseren van Hölderlin in dat op de vooravond van
de Eerste Wereldoorlog een hoogtepunt bereikte in zijn karakterisering door de filoloog Norbert von Hellingrath als “Vermittler zwischen
dem Göttlichen und den Menschen”.
Volgens de legende zouden Hölderlin, Hegel en Schelling uit enthousiasme over de pas uitgebroken Franse Revolutie een vrijheidsboom
in Tübingen geplant hebben. De grote omwenteling in Parijs zou de
drie geestelijke groten een leven lang bevleugelen. De filosoof Joachim Ritter noemde Hegel de denker voor wie de ‘vrijheid voor allen’
het einddoel van de geschiedenis vormde (in het najaar verschijnt
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bij Doorbraak de vertaling van zijn essay Hegel und die französische
Revolution). Hölderlin ontpopte zich tot een jacobijn die van een
bevrijding van de Duitse staten uit de omknelling van de gevestigde
machten droomde. Op de Franse revolutionaire troepen als bevrijders in het morgenrood doelde het boven geciteerde vers uit Der Tod
fürs Vaterland (1796).
Toen viel de nacht over Hölderlin. Unheilbar, ongeneeslijk, bracht hij
de laatste 36 jaar van zijn leven door in een torenkamer in Tübingen.
Zijn tragisch levenslot heeft ook in Vlaanderen veel dichters geïnspireerd. Wies Moens vertaalde Friedrich Hölderlin: Tien gedichten
(Brugge, 1943). In hetzelfde jaar verschenen van de hand van Jozef
De Belder een essay en de vertaling Friedrich Hölderlin. Brood en wijn.
Dichter en hoogleraar Erik Spinoy publiceerde in 1990 de bundel
Susette over de onmogelijke liefde van Hölderlin voor een gehuwde
vrouw. Hoogleraar Duitse letterkunde Bart Philipsen vertaalde in 2014
de tragedie Der Tod des Empedokles. Ook Stefan Hertmans wijdde
zich aan Hölderlin in de essaybundel Het zwijgen van de tragedie
(2007). Maar zelfs gehuld in de geestelijke nacht spreekt de grote
dichter uit Duitsland nog altijd tot ons.
dirk rochtus | voorzitter van het advn
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